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71. KITAB AQIQAH

(Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kitab Aqiqah). Aqiqah adalah

nama sesuatu yang disembelih untuk anak yang lahir. Ulama berbeda
pendapat tentang asal kata tersebut. Menurut Abu Ubaid dan Al
Ashma'i, "Asalnya adalah rambut yang keluar di atas kepala anak
yang lahir." Pernyataan ini diikuti Az-Zamal<hsyari dan selainnya.
Kambing yang disembelih untuk anak pada saat tersebut disebut
'aqiiqah', karena rambut tersebut dicukur dari si anak ketika
menyembelih kambing. Dari Imam Ahmad disebutkan, "Ia diambil
dari kata al 'aqq, artinya membelah dan memotong." Pendapat ini
dikuatkan oleh Ibnu Abdil Barr serta sebagian ulama. Al Khaththabi
berkata, "Aqiiqah adalah sebutan kambing yang disembelih untuk
anak. Dinamakan demikian, karena kambing itu dibelah dan dipotong-
potong." Dia juga berkata, "Sebagian mengatakan, ia a.dalah rambut
yang dicukur." Ibnu Faris berkata, "Kambing yang disembelih dan

rambut yang dicukur disebut aqiiqah. Jika dikatakan, 'aqqa - ya'uqqu,
artinya mencukur rambut anaknya, dan menyembelih kambing untuk
orang-orang miskin." Al Qazzaz berkata, "Asal kata al 'aqq adalah

asy-syaqq (membelah). Seakan-akan kata aqiiqah di sini bermakna

ma'quuqalt (yang terbelah). Rambut anak yang dilahirkan disebut

aqiiqah sesuai dengan sebutan apa yang disembelih untuknya. Ada
pula yang mengatakan, ia disesuaikan dengan sebutan tempat

tumbuhnya rambut tersebut. Semua rambut anak binatang yang baru
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lahir disebut aqiiqah. Apabila bulu hewan telah gugur, maka hilanglah

rambut yang disebfi aqiiqah. Jika dikatakan, a'qat al haamil, artinya

telah tumbuh rambut anak dalam perut perempuan yang hamil." Saya

(Ibnu Hajar) katakan, di antara keterangan bahwa kambing dinamakan

aqiiqah adalah apa yang diriwayatkan Al Bazzar dari Atha', dari Ibnu

Abbas, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW , "zi}? 
i-tQJi: 9W i\^.

(Bagi anak laki-laki dua aqiiqah [kambingJ dan bagi anak perempuan

satu aqiiqah [kambingJ). Dia juga berkata, "Kami mengetahui kata

seperti ini hanya melalui sanad ini. Adapun yang tercantum dalam

sejumlalr hadits adalah, ire i;rr;.ir *t ptstb irli, f (Jntuk anak laki-

laki dua kambing dan untuk anakperempuan satu kambing).

1. Memberi Nama dan Men-lahnikBayi Pada Pagi Hari
Kelahirannya bagi yang tidak Mengadakan Aqiqah Untuknya

4,...

,i

\t.uU,ei

'$$,iyi,rl u):Ju i:; hr '€, ;;
Ctt ,i*,..'^E:k ,".,1t;1. it% ,*;

';; ,ri {t fi otrj

lo.
G.t f1^
^li At

i.ct 1..o)t 
€.,1 ,f

,;* Cl
.It ^*;1 rflu:

5467. Dari Abu Burdah, dari Abu Musa RA, dia berkata,

"Anakku lahir, lalu aku membawanya kepada Nabi SAW, maka beliau

memberinya nama Ibrahim dan menlahnilmya dengan satu kurma

seraya mendoakan keberkahan untuknya. Setelah itu, beliau

menyerahkannya kepadaku. Dia adalah anak Abu Musa yang paling

tua.tt

,Uu ,ir" il' ,,f)'^.:4G * yi ,f eb ,y
.iat uG dL i,u,x?u. *;&j #
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5468. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah RA, dia
berkata, "Seorang anak kecil dibawa kehadapan Nabi SAW dan beliau
mentahnilcrrya. Kemudian anak itu mengencinginya, maka beliau
membersihkannya (memercikinya) dengan air."

fit i :t *jk ,1!t t i:L hr *2, f ori * it:,i'o;
L'-$ ,iq i;:* ,*it qG Ji 6:r'.;:rt 

'Uu |,3.
a! c. .r,-z..:,i.. oi.1, i, !,'r )z t cfia! ,.'.i e* d'*j *i ilLirt * it Jr-, y..1,,f 

=y, i:, , c. ',al'..'21dl ur b, :i i')i oK ,e G'ir '"i t<';5i iA G:'

,t 'l;'i a{ ; ,yrfuu'^<L'i ;*) *\t& n' J;,
'E'#\ ,fuy Li y ri*.r>tl")r e u) )i'; s\i ,trr1

'€ii;i &,; ts;;lrl1i
5469. Dari Asma' binti Abu Bakar RA, sesungguhnya dia

mengandung Abdullah bin Az-Zubair di Makkah, dia berkata, "Aku
keluar di saat usia kandunganku telah sempurna, aku datang ke

Madinah dan singgah di Quba', lalu aku melahirkan anak di Quba'.
Kemudian aku datang membawanya kepada Rasulullah SAW, dan

meletakkannya di pangkuan beliau, setelah itu beliau minta dibawakan

kurma, lalu beliau mengunyahnya dan meludahkannya ke dalam

mulut bayi itu, maka yang pertama kali masuk ke dalam perut bayi itu
adalah air liur Rasulullah SAW. Kemudian beliau men-tahnik-nya

dengan kurma seraya mendoakan keberkahan untuknya. Dia adalah

anak yang pertama kali dilahirkan dalam Islam. Mereka pun sangat

gembira dengan kelahirannya, karena dikatakan kepada mereka,

'Sesungguhnya orang-orang Yahudi telatr menyihir kalian, maka tidak

akan latrir anak kalian'."
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';t # * g'* it * ou ol g $'"xL $t'i'rLJ $",
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5470. Dari Anas bin Sirin, dari Anas bin Malik *,'*"
berkata, "Seorang anak Abu Thalhatr menderita sakit, lalu Abu
Thalhah keluar, dan anak itu meninggal. Ketika Abu Thalhah kembali,

dia berkata, 'Apa yang dilakukan anakku?' Ummu Sulaim berkata, 'Ia
Iebih tenang daripada sebelumnya'. Kemudian

didekatkan/dihidangkan makan malam dan dia pun makan malam, lalu

berhubungan dengan istrinya. Ketika selesai, istrinya berkata,

'Kuburkanlah anakmu'. Pagi harinya Abu Thalhah datang kepada

Rasulullah dan mengabarkan kepadanya. Beliau bertanya, 'Apakah

kamu melakukan malam pengantin tadi malam?'Dia berkata, 'Benar'.

Beliau berdoa, 'Ya Allah berkahilah untuk keduanya pada malam

. A$l

i

L.
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kecluanya', maka Ummu Sulaim melatrirkan anak. Abu Thalhah

berkata kepadaku, 'Jagalah dia hingga engkau datang membawanya

kepada Nabi SAW'. Anak itu dibawa kepada Nabi dan Ummu Sulaim

mengirimkan beberapa kurma bersamanya. Nabi sAw mengambilnya

kemudian berkata, 'Apakah ada sesuatu bersamanya?' Mereka

berkata, 'Benar, beberapa kurma'. Nabi SAW mengambilnya dan

mengunyahnya, kemudian mengambil dari mulutnya, lalu meletakkan

di mulut anak kecil itu, lalu men-tahnik-nya dengan kurma tersebut,

dan memberinya nama Abdullah."

Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Ibnu

Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Muhammad

dari Anas... dan dia menyebutkan hadits selengkapnya.

Keteransan Hadits:

(Bab memberi nama dan mentahnik bayi pada pagi hari

kelahirannya bagi yang tidak mengadakan aqiqah untulorya).

Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari Al Kasymihani.

Kata 'untuknya' tidak tercantum dalam riwayat jumhur. An-Nasafi

menukil dengan redaksi, 'Meskipun tidak diadakan aqiqah untuknya'

sebagai ganti 'Bagi siapa yang tidak mengadakan aqiqah untuknya'.

Namun, riwayat Al Farabri lebih tepat, karena kandungan riwayat An-

Nasafi menunjukkan bahwa pemberian nttma dilakukan pada hari bayi

dilahirkan, baik diadakan aqiqah atau tidak. Hal ini bertentangan

dengan berita-berita yang disebutkan tentang pemberian nama anak

pada hari ketujuh, sebagaimana yang akan disebutkan. Adapun

kandungan riwayat Al Farabri menyatakan bahwa siapa yang tidak

ingin mengadakan aqiqah, maka pemberian nama bayt tidak

diakhirkan hingga hari ketujuh, sebagaimana terjadi pada kisah

Ibratrim bin Abi Musa, Abdullah bin Abi Thalhah, dan demikian juga

Ibrahim bin Nabi SAW, serta Abdullah bin Az-Zttbur, karena tidak

dinukil bahwa salah seorang dari mereka diadakan aqiqatr untuknya.
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Sedangkan siapa yang ingin mengadakan aqiqah untuknya, maka
pemberian nama diakhirkan hingga hari ketujuh, sebagaimana akan

disebutkan pada hadits-hadits lain. Ini merupakan cara yang baik
dalam menyatukan riwayat-riwayat yang ada, dan saya tidak
melihatnya pada selain Imam Bukhari.

(D an ment ahnilorya). Maksudny a, pada pagi hari kelahirannya.

Seakan-akan dikaitkannya dengan 'pagi hari', karena mengikuti
redaksi riwayat yang menggunakan kata ghadaat (pagi hari). Maksud
kala ghadaat di sini adalah waktu secaxa mutlak. Hanya saja

pemberian nama diakhirkan bila ada faktor lain. Seandainya bayi itu
dilahirkan pada pertengahan siang -misalnya- maka waktu tahnik dan
pemberian nama adalah setelah pagi hari. Makna tahnik adalah

mengunyah sesuatu dan meletakkannya di mulut bayr seraya

menggosok-gosokkannya. Hal itu dilakukan terhadap bayi agar dia
terlatih dan kuat untuk makan. Ketika men-tahnik dianjurkan untuk
membuka mulut bayi agar dapat turun ke rongga perutnya. Adapun
yang paling baik untuk tahnik adalatr kurma (tamr). Jika tidak ada,

boleh dengan kurma matang (ruthab). Jika kurma matang juga tidak
ada, maka dengan sesuatu yang manis -madu lebih baik daripada yang

lain-.

Dari kalimat 'Meskipun tidak diadakan aqiqah untuknya'
mengisyaratkan bahwa aqiqah itu tidak wajib. Imam Syaf i berkata,
"Ada dua ulama yang berlebihan dalam masalah ini. Salah satunya

berkata, 'Hukumnya bid'ah', dan yang lainnya berkata, 'Ia adalah

wajib'." Ulama yang mewajibkan sebagaimana yang disinyalir Imam
Syaf i adalah Al-Laits bin Sa'ad. Namun, Imam Al Haramain tidak
mengetahui pendapat yang mewajibkannya, kecuali dari Daud. Dia
berkata, "Barangkali yang dimaksud Imam Syaf i adalah selain Daud,
karena dia hidup sesudah Imam Syaf i. Namun, hal itu ditanggapi
bahwa kata 'barangkali' di sini tidak memiliki makna, bahkan
menunjukkan kepastian, karena Imam Syaf i meninggal sementara
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Daud masih berusia empat tahun. Pendapat yang mewajibkan

disebutkan juga dari lrbu Az-Zinad, ia adalah riwayat dari Ahmad.

Adapun ulama yang menganggap bid'ah adalah Abu Hanifah.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para pendukung madzhab rasionalis

(ra'yu) mengingkari jika aqiqah adalah sunnah. Dalam hal ini mereka

menyelisihi atsar-atsar yau'rg akurat. Sebagian mereka berdalil dengan

apayang diriwayatkan Malik dalam kitab Al Muwaththa'dari Zaid bin

Aslam, dari seorang laki-laki, dari Bani Dhamrah, dari bapaknya, lL
'i;;J$', r-)t'03 ,fir Ofir L"i r i,;uta;l;,sr f *j {r t' ,k,;)t
g;* U llri- oi +fu U:'i ll) luoti SAW ditanya tentang aqiqah,

lalu beliau bersabda, "Aku tidak suka 'uquuq". Seakan-akan beliau

tidak menyukai penamaan demikian. Lalu beliau bersabda,

"Barangsiapa yang analorya lahir, lalu dia ingin menyembelih untuk

anak itu, maka hendaklah dia melalatkannya"./. Dalam riwayat Sa'id

bin Manshur dari Sufyan, dari Zaid bin Aslam, dari seorang laki-laki

Bani Dhamrah, dari pamannya, dia berkata , * \, ,!b it'J;':)'ri;
ifii .etV #, ,rb jAj afiitt ,f J*"'&j |qm mendengar

Rasulullah SAW ditanya tentang aqiqah saat berada di atas mimbar

di Arafah... lalu beliau menyebutkan hadits selengkapnya). Hadits ini
memiliki pendukung dari hadits Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari

kakeknya sebagaimana diriwayatkan Abu Daud. Dengan demikian,

hadits-hadits ini saling menguatkan satu sama lain.

Abu Umar berkata, "Aku tidak mengetatrui hadits ifii marfu',

kecuali dari kedua jalur ini." Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits yang

dimaksud telah diriwayatkan Al Bazzar dan Abu Asy-Syaikh pada

pembahasan tentang aqiqa[ dari hadits Abu Sa'id, tetapi tidak ada

dalil untuk menafikan pensyariatan aqiqah, bahkan bagian akhir hadits

itu justru menetapkannya. Hanya saja maksimal yang disebutkan dan

disimpulkan bahwa yang lebih utama dinamai 'nasiikah' (kurban) atau

'dzabiifuah' (sembelihan) dan tidak disebtt'aqiiqah'. Ibnu Abi Ad-

- I'ATIIUL BAARI



Dam menukilnya dari seorang ulama batrwa dia berkata, "Sama

halnya isya' yang dinamakan juga dengan 'atamah." Muhammad bin
Al Hasan mengklaim bahwa perintah aqiqah sudah dihapus

berdasarkan hadits, gt'J? ;,b\r 'gr-; (Kurban menghapus semua

sembelihan). Hadits ini diriwayatkan Ad-Daruquthni dari Ali, dan

sanadnya lemah. Adapun penafian Ibnu Abdil Bar tentang adanya

riwayat adalah tidak benar. Seandainya riwayat tersebut akurat, maka
dikatakan bahwa aqiqah adalah wajib, kemudian kewajibannya
dihapus sehingga hukumnya menjadi istihbab (disukai), sebagaimana

puasa Asyura'. Dalam riwayat itu tidak ada dalil bagi mereka yang
menafikan pensyariatannya. Dalam bab ini Imam Bukhari
menyebutkan empat hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Musa Al Asy'ari yang diriwayatkan dari
Ishaq bin Nashr, dari Abu Usamah, dari Buraidah, dari Abu Burdah.
Buraid adalah Ibnu Abdillah bin Abu Burdah. Dia biasa meriwayatkan
dari kakeknya (Abu Burdah), dari Abu Musa Al Asy'ari naskahnya.r

Adapun Ibrahim bin Abu Musa yang disebutkan pada hadits ini
digolongkan oleh sekelompok ulama di kalangan sahabat berdasarkan
hadits ini, dan hal itu berkonsekuensi dia memiliki riwayat dari Nabi
SAW. Namun, Ibnu Hibban menyebutkannya di kalangan sahabat

seraya berkata, "Dia tidak mendengar sesuatu dari Nabi SAW."
Kemudian dia menggolongkannya sebagai salah seorang yang tsiqah
(terpercaya) di kalangan tabi'in, dan ini bukan sesuatu yang

kontradiksi darinya.

's:z,i ,'yllJ.if,;i ,:*) * tn' .,p ,1, i'e*/6 fe*" datang

membawanya kepada Nabi SAW dan beliau membeinya nama
Ibrahim, lalu men-tahnik-nya). Di sini terdapat isyarat batrwa dia
segera membawanya kepada Nabi SAW, lalu beliau melakukan tahnik
sesudah memberinya nama. Dalam riwayat itu terdapat keterangan

' Demikian tercantum dalam beberapa naskah, tetapi tampaknya kata 'naskahnya'
adalah tambahan.
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yarlg mengharuskan untuk segera memberi nama anak yang lahir dan

tidak menunggu sampai hari ketujuh. Adapun riwayat yang disebutkan

para penulis kitab Sunan yang tiga dari hadits A1 Hasan, dari Samurah

tentang aqiqah, ,j;;:: g,ilt ?:-i"'t" '{.U @isembelih untuknya pada

hari ke tujuh dan diberi nama), sesungguhnya terjadi perselisihan

tentang redaksi ini, apakah ia menggunakan kata yusamma (diberi

nama) atau yudmaa (diolesi darah). Hal ini akan disebutkan pada bab

berikutnya.

Yang menunjukkan bahwa pemberian nama tidak khusus pada

hari ke-7 adalah hadits yang disebutkan pada pembahasan tentang

nikah dari Abu Usaid, et% u;1 't {ur'#j * h' .,ta ,}r ,jl ^fi
t,ol?jrtiJt (sesungguhnya dia datang kepada Nabi SAW sambil membawa

anaknya yang baru lahir, maka beliau memberinya nqma Al
Mundzir). Begitu juga riwayat Muslim dari hadits Tsabit dari Anas -

dinisbatkan kepada Nabi SAW-beliau bersabda, 1# i>t Urlr d.'n)

# ?i ,)t';t; j ,g,;l gri u, (anakku lahir tadi malam, maka aku

memberinya nama sesuai nama bapaklu lbrahim, kemudian aku

menyerahkannya kepada Ummu SoO.

Al Baihaqi berkata, "Memberi nama anak ketika lahir lebih

shahih daripada hadits-hadits yang menyebutkan bahwa pemberian

nama itu pada hari ke-7." Saya (Ibnu Hajar) katakan, telah disebutkan

riwayat-riwayat tentang pemberian nama selain yang dipaparkan

terdahulu. Dalam riwayat AlBazzar dan dalam kitab Shahift masing-

masing Ibnu Hibban dan Al Hakim dengan sanad yang shahih dart

Aisyah, dia berkata, ?:i i#,iq 5;it ,* t, *p iu' ,p ,ir' Jh ,y
UiL(J.| UtAr \asulullah SAW mengadakan aqiqah untuk Hasan dan

Husain pada hari ke-7 dan memberi nama keduanya). At-Tirmidzi
meriwayatkan dari jalur Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari

kakeknya, yy.t). )idt #) *j 4b tl' J* iirr J:h ,ili
(Rasulullah SAW memerintahkanku untuk memberi nama pada hari
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ke-7 untuk anak yang lahir). Ini termasuk hadits yang ditetapkan

bahwa 'kakek' yang dimaksud adalah 'sahabat', bukan kakek Amr
yang sesungguhnya, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Amr.

Sehubungan dengan masalah ini disebutkan juga dari Ibnu

Abbas, dia berkata , 'of Lu;3',#i ,;;;- g.Ut ?:i ,'nJ/t e #,'u"zt.-
)|\ ,.t ))t.'o:ra;!J # b 'dafJ'Ll:)'[*ft U|fi" ftt |-t?t ot\i

A'ri r$s lfuiuh perkara termasuk sunnah bagi anak yang baru

lahir; diberi nama pada hari ke-7, dan dikhitan, dan dihilangkan

kotoran darinya, dan dilubangi htpingnya, dan dibuatkan aqiqah

untuknya, dan dicakur rambutnya, dan diolesi dengan darah

aqiqahnya, dan disedekahkan emas atau perak seberat rambut

kepalanya). Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabarani dalam kitab Al
Ausath, dan sanad-nya lematr. Disebutkan juga dari Ibnu Umar -
dinisbatkan kepada Nabi SAW-, 65'ab ,Aib ti';i*;|. g.Ut ?'i;.t'e $t

t:i-':,sitr i;; t'hii (Apabila pada hari ke-7 anak yang lahir maka

tumpahlran darah [sembelihlah aqiqah untuloryal dan hilangkan

lrotoran darinya, serta berilah nama). Sanad-nyahasan.

Kedua, hadits Aisyah RA yang diriwayatkan melalui

Musaddad, dari Yahya, dari Hisyam, dari bapaknya. Yatrya yang

dimaksud adalah Al Qaththan, dan Hisyam adalah lbnu Urwah.

ru-'fi,r*i * io' ,r,; U, Gt (Didatangkan kepada Nabi

SAW seorani ioyi, lalu beliau meniahnik-nya). Hal ini telah

disebutkan pada pembahasan tentang bersuci melalui jalur lain dari

Hisyam bin Urwah tanpa menyebutkan 'tafunik', dan saya menjelaskan

tentang namanya di tempat itu.

Ketiga, hadits Asma' binti Abu Bakar yang diriwayatkan

melalui Ishaq bin Nashr, dari Abu Usamah, dari Hisyam bin Urwah,

dari bapaknya, tentang kisah kelahiran Abdullah bin Az-Ztbair, yang

telah dijelaskan secara detail pada bab Hijrah Nabi SAW ke Madinah,

serta penj elasan perbedaan dalam s anad-nya.
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Pada bagian akhir terdapat tambahan, iljt ,r{*3 L? y. t?-i)

€ 't';- t E:*; ii i;jr \ ,il jj Qtlereka bergembira karena

kelahirannya dengan kegembiraan yang sangat besar, karena
dikatakan kepada mereka, 'sesungguhnya ordng-orang Yahudi telah
menyihir kamu agar tidak lahir anak kalian'.). Hal ini menunjukkan
apa yang telah saya sebutkan bahwa kelahirannya terjadi setelah

mereka menetap di Madinah. Adapun yang tercantum di awal hadits

bahwa dia melahirkan di Quba', lalu datang membawanya kepada

Nabi SAW, bukan berarti dia membawanya kepada Nabi SAW ketika
di Quba', tetapi maksudnya adalah dia membawanya dari Quba' ke
Madinah. Ibnu Sa'ad menyebutkan dalam kitab Ath-Thabaqat dai
riwayat Abu Al Aswad Muhammad bin Abdurrahman, dia berkata, (J

;i.t e'o:-S ,? ,t'ril- ts:h; :rluit ,s{ il'i I rrl,6i A-lJt oiTW e*
'a";1i5s l,p;Jr # ,/Jt + i' + i4ti;. $, i'ri ot6 ,luat

a{t $;'jt ulL lXetika oronr-oronf Uulroiirfn datang ke Madinah

mereka tinggal di sana dan tidak lahir anak mereka. Mereka berkata,
'Kita telah disihir oleh orang-orang Yahudi', hingga banyaklah

perbincangan yang berkembang. Maka anak yang pertama kali lahir
sesudah hijrah adalah Abdullah bin Az-Zubair. Kaum muslimin
serempak mengucapkan takbir hingga kota Madinah bergoncang
dengan takbir).

Maksud kalimat 'wa ana mutimmun' (dan aku telah
menyempurnakan), adalah menghampiri usia kehamilan yang

sempurna.

Keempat, hadits Anas tentang kisah anak Abu Thalhah yang

bernama Abdullah, dan dia adalatr bapak daripada Ishaq.

Penjelasannya sudah disebutkan pada pembahasan tentang jenazah

dan zakat.

tUif r Fyt 1Ka*u melakukan malam pengantin tadi malam?).

Ini adalah kalimat pertanyaan yang kata tanyanya tidak disebutkan.
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Dikatakan, a'rasa ar-rajul, artinya laki-laki itu melakukan malam

pengantin dengan istrinya. Kata ini digunakan juga dalam arti

hubungan suami-istri (jima), karena pada umumnya jima' menyertai

malam pengantin. Dalam riwayat Al Ashili disebutkan a'arastum?'
yakni menggunakan tanda fathah pada huruf 'ain dan memberi

tasydid pada huruf ra'.Iyadh berkata, "Ini tidak benar, karena kata

ta'riis berarti singgah." Namun, ulama selainnya menetapkan bahwa

ini merupakan salah satu dialek. Dikatakan a'rasa dan'arrasa artinya

seseorang masuk kepada istrinya. Namun, yang lebih terkenal adalah

kata a'rasa. Demikian menurut Ibnu At-Taimi dalam kitabnya At-
Tahrirfi Syarh Muslim.

Iiia ,'6& ;i *l j6 @bu rralhah berkata kepadaku,

"Jagalah dia"). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan ^ibij'lt,
tetapi yang pertama lebih tepat.

e;r*-l' Ot 3 -d,6'oi Ji. ,#t u. ll;,i q:t; (Muhammad bin

Al Mutsanna menceritakan kepadalru -hingga dia berkata- dan

menyebutkan hadits). Hal ini memberikan anggapan bahwa yang dia
maksudkan adalah hadits sebelumnya, tetapi sebenarnya tidak
demikian, karena redaksi keduanya berbeda. Keduanya adalah dua

hadits yang dikutip Ibnu Aun; salah satunya dikutip olehnya dari Anas

bin Sirin dan itulah yang disebutkan di tempat ini, dan yang kedua

dikutip olehnya dari Muhammad bin Sirin, dari Anas.

Imam Bukhari menyebutkannya pada pembahasan tentang

pakaian melalui sanadini dengan redaksi, '-yi ,:,il [ ,J U6 f ?l'oi
t$ ,' c,\.ta' {*:t * Xr' .rp dt jly)j:ris ,p ,* bkt $ pr,tir r*i

c;ir e ,t' ?fi slr ';L:,r U- it "r:"bt *) 'i y.e d 'i
(Sesungguhnya Ummu Sulaim berkata kepadaku, "Wahai Anas,

perhatikanlah anak ini, janganlah dia ditimpa sesuatu hingga engkau

pergi membawanya kepada Nabi SAW." Alil pun pergi membawanya

dan ternyata beliau berada dalam satu kebun mililmya sedang
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memakai khamishah [baju gamis] memberi cap pada punggung

hewan yang didatangkan kepadanya dari negeri yang ditaklukkan).

Kemudian aku menemukan dalam naskah Ash-Shaghani sesudah

kalimat, 'dan menyebutkan hadits', "Abu Abdillah berkata, 'Terjadi

perbedaan pada Anas bin Sirin dan Muhammad bin Sirin'."
Maksudnya, Ibnu Abi Adi dan Yazid bin Harun berbeda dalam

menyebutkan syaikh Abdullah bin Aun. Hal ini memperjelas bahwa

keduanya adalah hadits yang berbeda redaksinya. Al Mrzzi
menyebutkan bahwa Hammad bin Sa'ad menukil keterangan yang

sama dengan Ibnu Abi Adi sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim

dari jalumya. Namun, saya belum melihat dalam kitab Imam Muslim

penyebutan tentang nama. Bahkan dia hanya berkata, "Dari Ibnu

Sirin." Riwayat Ibnu Abi Adi menjadi kuat, karena Imam Ahmad

meriwayatkan hadits tersebut dengan redaksi cukup panjang dari jalur

Hammam dari Muhammad bin Sirin.

2. Menghilangkan Kotoran dari Bayi Saat Aqiqah

7t I c t t & o, ct )o l.'tt ,,i9.

P f qy-t f *);r :t^> liJ.>

*i: e;i \tL $:r;'att; Jtt) .z;4, lfit ( i)u lG /.
rr ir' ,k dt f tw,r"r., it,f "*ai;v3i;ti,,

o i.. o

f uy >-, & * e4': fG,-f ,ts;',lvt *t
',tjr, *') i:.\t ;-, Ct *'&t iG ;.ot[- e q[3t

tioi 
".,,'i. 

c, . 
oo 'o, 

ict t. t. ..di ... dt^r-, f of /) t' et4u q/_

5471. Abu An-Nu'man menceritakan kepada kami, Hammad

bin Zaid, menceritakan kepada kami, dari Ayyttb, dari Muhammad,

dari Salman bin Amir, dia berkata, "Bersama (kelahiran) anak

pu.Jr it 6wJJJ-,f
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(disembelih) aqiqah." Hajjaj berkata, Hammad menceritakan kepada

kami, Ayub, Qatadah, Hisyam, Habib mengabarkan kepada kami, dari

Ibnu Sirin, dari Salman, dari Nabi SAW. Sejumlah ulama berkata:

Diriwayatkan dari Ashim dan Hisyam, dari Hafshah binti Sirin, dari

Ar-Rabbab, dari Salman bin Amir Adh-Dhabbi, dari Nabi SAW.
Yazid bin Ibrahim meriwayatkannya pula dari Anas bin Sirin dari

Salman. . . perkataannya.

';.tlifur;i: * il, / lf * fr';t e?i 5;i ls,
J;r'q- :jv tldt 

-eG'u. ir:t 6L'i-; i #'*
,i:r'oL t*-ll ,;&'1fi,'{ ,jri *a]:)t hr ,t ar

i, U'd-:j,r'"; ,;\; sri'i.l' ip e'"r..sitrr ^* gao?,

?'h ;,*AtJ ;i'oi i-.b'ri.r ;ii:i6 xilt i. ,-,; *
t.t 

'rl.r. 
o'

.'-rr-irF ,J. o.r* U :Jit'rllJ-j ,i;4il u-)-

5472. Ashbagh berkata, Ibnu Wahab mengabarkan kepadaku,
dari Jarir bin Hazim, dari Ayyrb As-Sikhtiyani, dari Muhammad bin
Sirin, Salman bin Amir Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami, dia
berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bersama
(kelahiran) anak laki-laki aqiqah, maka tumpahkan darah untulotya
dan hilangkan kotoran darinya." Abdullah bin Abi Al Aswad
menceritakan kepadaku, Quraisy bin Anas menceritakan kepada kami,
dari Habib bin Asy-Syahid, dia berkata: Ibnu Sirin memerintahkan
kepadaku untuk bertanya kepada Al Hasan, dari siapa dia mendengar
hadits tentang aqiqatr. Aku pun bertanya kepadanya, dan dia berkata,
"Dari Samurah bin Jundab."
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Keterangan Hadits:

(Bab menghilangkan kotoran dari bayi saat aqiqah). Imaathah

artinya iz aalah (menghilangkan).

#',* (Dari Muhammad). Dia adalah Ibnu Sirin.

/b I OV"Y, C (Dari Salman bin Amir). Dia adalah Adh-

Dhabbi, seorang sahabat yang tinggal di Basrah. Dia tidak memiliki
riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits ini. Imam Bukhari

meriwayatkannya dari sejumlah jalur mauquf, marfu', dan maushul

melalui jalur pertama, tetapi tidak ada penegasan tentang

penisbatannya kepada Nabi SAW. Lalu dinukil dengan sanad yang

mu'allaq (tanp? sanad lengkap) melalui beberapa jalur lain dan pada

salah satu jalurnya disebutkan penegasan bahwa riwayat itu mauquf.

Adapun jalur-jalur lainnya adalah marfu'.

Al Ismaili berkata, "Imam Bukhari tidak meriwayatkan pada

bab ini satu hadits shahih sesuai kriterianya. Adapun hadits Hammad

binZatd-yang dia sebutkan dengan sanad lengkap- maka statusnya

mauquf dan didalamnya tidak ada kalimat, 'menghilangkan kotoran'

yang dijadikan judul bab. Mengenai hadits Jarir bin Hazim dia

sebutkan tanpa kalimat "mengabarkan kepada kami." Sedangkan

hadits Hammad bin Salamah bukan termasuk kriterianya untuk

dijadikan dalil."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sesungguhnya yang dijadikan

pegangan oleh Imam Bukhari adalah hadits Hammad bin Zaid, hanya

saja dia menyebutkannya secara ringkas. Seakan-akan dia

mendengarnya demikian dari syaikhnya Abu An-Nu'man. Imam

Ahmad meriwayatkannya dari Yunus bin Muhammad dari Hammad

binZaiddengan tambahan dalam redaksinya, 'te tj"lit ,tli'dle tt;;-f6

.ritr (Maka tumpahkan darah untulcnya dan hilangkan kotoran

darinya). Namun, dia tidak menegaskan penisbatannya kepada Nabi.

Kemudian dia meriwayatkan juga dari Yunus bin Muhammad, dari
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Hammad bin Zaid, dari Hisyam, dari Muhammad bin Sirin, lalu

ditegaskan penisbatannya kepada Nabi. Dia meriwayatkan juga dari

Abdul Wahhab, dari Ibnu Aun dan Sa'id, dari Muhammad bin Sirin,

dari Salman seraya dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW (marfr).
Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Sulaiman bin Harb, dari Hammad

bin Zaid, dari Ayub seraya dikatakan, "Dia nisbatkan kepada Nabi

sAw."

Mengenai hadits Jarir bin Hazim serta tanggapannya batrwa

maksud Imam Bukhari tidak mengatakan kepadanya "mengabarkan

pada kami", adalah tidak disebutkan pada awal sanad-nya, "Ashbagh

mengabarkan kepada kami", bahkan dia berkata, "Ashbagh berkata."

Namun, Ashbagh termasuk guru Imam Bukhari dan dia banyak

mengutip darinya dalam kitab Shahih ini. Menurut pandangan

mayoritas ulama, hadits ini maushul sebagaimana telatr ditandaskan

Ibnu Shalah dalam kitab Ulum Al Hadits. Hanya saja menurut Ibnu
Hazm, hadits seperti ini munqalii' (terputus sanadnya). Ini yang

dikatakan Al Ismaili mengisyaratkan persetujuan dengan Ibnu Hazm.

Namun, sejumlah ulama telah membantatr perkataan Ibnu Hazm
dalam hal itu.

Kemudian pernyataannya batrwa Hammad bin Salamah tidak
sesuai kriteria Imam Bukhari, dapat diterima. Namun, hal itu
diperbolehkan jika menyebutkan riwayatnya sekadar sebagai

pendukung, seperti kebiasaan Imam Bukhari.

Lth; Jtl:, (Hajjaj berknta). Dia adalah lbnu Minhal. Hammad

adalalr Ibnu Salamah. Ath-Thahawi menukilnya dengan sanad yang
maushul dan Ibnu Abdil Bar serta Al Baihaqi dari Ismail bin Ishaq Al
Qadhi, dari Hajjaj bin Minhal, Hammad bin Salamatr menceritakan

seperti ini. An-Nasa'i meriwayatkannya dari Affan, serta Al Ismaili
dari Hibban bin Hilal, Abdul A'la bin Hammad, dan Ibrahim bin Al
Hajjaj semuanya dari Hammad bin Salamah. Mereka menambahkan

Yunus dan Yahya bin Atik pada empat periwayat yang disebutkan
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Imam Bukhari, yakni Ayub, Qatadah, Hisyam (Ibnu Hassan), serta

Habib (Ibnu Asy-Syahid). Yunus yang dimaksud adalah Ibnu Ubaid.

Namun, sebagian mereka mengutip dari Hammad tanpa menyebutkan

periwayat lainnya. Semua matan disebutkan sesuai dengan redaksi

Hibban seraya dinisbatkan kepada Nabi SAW, if ry.;A 4 illir ,;
,s:\t i* thl: ,ii,tJr gada [ketahiranJ anak laki-laki terclapat aqiqah,

maka tumpahkan darah [sembelihlahJ untuhtya dan hilangkan

kotoran darinya). Al Ismaili berkata, Ats-Tsauri meriwayatkannya

dengan sanad yang maushul tanpa redaksi hadits. Kemudian dia

menyebutkan dari jalur Abi Hudzaifah, dari Sufyan, dari Ayub, seperti

itu. Mereka sepakat untuk menyatakan bahwa ia dari hadits Salman

bin Amir, tetapi Wuhaib berbeda dengan mereka, dia berkata, 'q'i ,f

l>rl.i, e ,J:A'ru.)*l; i,' & l' 'J?)'d*,U13'tbb?t',* #'*
it* + f S lOari Ayyub, dari Muhammad, dari (Jmmu Athiyyah,

dia berkata, "Alat mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Bersama

[kelahiranJ anak laki-laki'." Lalu disebutkan sama seperti itu). Abu

Nu'aim meriwayatkan dalam kitabnya Al Mustakhraj dari riwayat

Hautsarah bin Muhammad, dari Abi Hisyam dari Wuhaib, seperti itu.

Wuhaib termasuk para periwayat kitab Shahihain. Nama Abu Hisyam

adalah Al Mughirah bin Salamah yang dijadikan hujjah oleh Imam

Muslim, dan Imam Bukhari mengutip riwayatnya secara mu'allaq.

Dia dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Al Madini dan An-Nasa'i serta selain

keduanya. Hautsarah berasal dari Bashrah. Nama dipanggilannya

adalah Abu Al Azhar. Dia dijadikan hujjah oleh Ibnu Khuzaimah

dalam Shahihnya. Di antara ahli hadits yang enam yang meriwayatkan

dari Hautsarah adalah Ibnu Majah. Abu Ali Al Jiyani menyebutkan

bahwa Abu Daud meriwayatkan darinya selain dalam kitab As-Sunan.

Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam Y,rtab Ats-Tsiqat. Sanad ini
cukup kuat hanya saja syadz (menyalahi yang lebih kuat). Adapun

yang lebih akurat adalah dari Muhammad bin Sirin, dari Salman bin
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Amir. Barangkali sebagian periwayatnya mencampuradukkan antara

satu hadits dengan hadits yang lain.

otcr- ,i, iqt f uy 4att;7 l,i fG ,i, yr: *|lst
& # h' ,p 4, * 'jJar yo ,7. $eiumtah orang berkata,

"Diriwayatkan dari Ashim dan Hisyam, dari Hafshah binti Sirin, dari

Ar-Rabbab, dari Salman bin Amir Adh-Dhabbi, dari Nabi SAW").

Saya (Ibnu Hajar) katakan, di antara mereka yang masuk dalam

cakupan perkataannya, "sejumlah orang berkata: Diriwayatkan dari

Ashim" adalah Sufyan bin Uyainah. Demikian diriwayatkan Imam

Ahmad darinya melalui sanad ini dan dinisbatkan secara tegas kepada

Nabi SAW, lalu disebutkan dua matan tersebut dan dua hadits yang

lain; salah satunya tentang berbuka dengan kurma, dan yang kedua

bersedekah kepada kerabat. At-Tirmidzi meriwayatkannya dari jalur

Abdurrazzaq dan An-Nasa'i dari Ar-Rabbab, dari pamannya Salman.

Ar-Rabbab tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits

ini. Di arttara mereka yang meriwayatkannya dari Hisyam bin Hassan

adalah Abdunazzaq. Demikian dikutip Imam Ahmad darinya, dari

Hisyam melalui hadits-hadits yang tiga. Abu Daud dan At-Tirmidzi

meriwayatkannya dari j alur Abdwazzaq.

Di arfiara mereka yang dimaksudkan oleh perkataannya,

"sejumlah orang berkata: Diriwayatkan dari Ashim", adalah Abdullah

bin Numair, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Majah melalui jalurnya

dari Hisyam. Imam Ahmad meriwayatkannya pula dari Yahya bin Al

Qaththan dan Muhammad bin Ja'far keduanya dari Hisyam, tetapi

dalam sanad-nya tidak disebutkan Ar-Rabbab. Demikian juga

diriwayatkan Ad-Darimi dari Sa'id bin Amir dan Al Harits bin Abi

Usamah, dari Abdullah bin Bukair As-Sahmi, keduanya dari Hisyam.

'i'i r,6L ,f uy i.r f "*,t:j,t U. L"t- 'ottt (Dan

diriwayatkan juga oleh Yazid bin lbrahim dari lbnu Sirin dari

Salman... perkataannya). Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ath-Thahawi

menyebutkannya dengan sanad yang maushul dalam kitab Bayan Al
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Musykil, dia berkata, "Muhammad bin Khuzaimah menceritakan

kepada kami, Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Yazid bin

Ibrahim menceritakan kepada kami seperti itu dengan sanad yang

mauquf."

t' :-i u, ifri &i|5s, (Ashbagh berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepadaku...). Ath-Thahawi menyebutkannya dengan

sanad yang maushul dari Yunus bin Abdul A'la, dari Ibnu Wahab

seperti itu. Al Ismaili berkata, "Imam Bukhari menyebutkan hadits

Ibnu Wahab tanpa mengatakan kepadanya, 'Dikabarkan kepada

kami'. Sementara Imam Ahmad bin Hambal berkata, 'Sepertinya

hadits Jarir bin Hazim keliru', atau seperti yang dia katakan. Saya

katakan, redaksi riwayat Al Atsram dari Ahmad adalatr, 'Dia banyak

melakukan kekeliruan ketika menceritakan hadits di Mesir dan dia

tidak hafal'. Demikian disebutkan As-Saji." Ini termasuk hadits yang

diceritakan oteh Jarir di Mesir. Namun, dia mendapat dukungan dari

periwayat lainnya dalam hal penisbatan hadits itu kepada Nabi SAW

melalui jalur Ayyub. Secara garis besamya jalur-jalur ini saling

menguatkan satu sama lain, dan hadits ini marfu', derajatnya tidak

berkurang dengan sebab mereka yang menukilnya tanpa dinisbatkan

kepadaNabi SAW.
!@ 

illi, ! @ersa*a fkclahiranJ anak laki-laki aqiqah).

Makna implisit hadits ini dijadikan pegangan oleh Al Hasan dan

Qatadah hingga keduanya berkata, "Diadakan aqiqah untuk anak laki-

laki dan tidak diadakan aqiqah untuk anak perempuan." Namun,

jumhur menyelisihi mereka dan berkat4 "Diadakan aqiqah untuk anak

perempuan juga." Dalil jumhur adalah hadits-hadits yang tegas

rnenyebutkan anak perempuan, dan saya akan memaparkannya

sesudatr ini. Sekiranya lahir dua anak (kembar), maka disukai untuk

dilaksanakan aqiqah untuk masing-masing, demikian disebutkan Ibnu

Abdil Ban dari Al-Laits, dan dia berkata, "Aku tidak mengetahui

pernyataan seoran g ulama yan g menyeli sihinya' "
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l.

*

6t ib tfulii (Maka tumpahkanlah darah [sembelihlahJ

untulorya). Demikian hadits ini tidak menyebutkan keterangan jelas

tentang hewan yang disembelih. Demikian pula dalam hadits Samurah

sesudahnya. Namun, hal itu ditafsirkan dalam sejumlah hadits, di
antaranya hadits Aisyah yang diriwayatkan At-Tirmidzi, dan dia

nyatakan shahih, dari Yusuf bin Mahak, * * 1;, A:t t;V,t i/i
io, ,r,,; ,lrLi g;A ,g4ir f ui:ti -*:il, f e,1 

'$ *1- f:)t
ita iilar ,fl OqgJ 9613 p>r.lir f e;f *) # (Sesungguhnya

mereka masuk pada Hafshah binti Abdurrahman-yalvti lbnu Abi
Bakar Ash-Shiddiq- dan bertanya kepadanya tentang aqiqah, maka

dia mengabarkan kepada mereka bahwa Nabi SAW memerintahkan

mereka mengadakan aqiqah untuk anak laki-laki dua kambing yang
sepadan, dan untuk anak perempuan seekor kambing). Para penulis
kitab Sunan' yang empat menyebutkan dari hadits Ummu Kurz
bahwasanya dia bertanya kepada Nabi SAW tentang aqiqah, maka

beliau bersabda, '5 S$\i'p-lj ,ibrtia u-rrosr ,fi yrsrs 1fi, f
Gq tt (Diadakan aqiqah untuk anak lakiJaki dua ekor kambing dan

untuk anak perempuan seekor kambing. Tidak mudharat bagi kamu
jantan atau betina). At-Tirmidzi berkata, "Shahih." Abu Daud dan

An-Nasa'i meriwayatkannya dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya,
dari kakeknya yang dinisbatkan kepada Nabi, dan disela-sela hadits

dia berkata, f3 ,gq€J, or5r3 ptiir ib :W grii ,f ',')r;"'oi +i',i
"ara U-rrilt (Barangsiapa yang ingin berlrurban atas nama analcnya

maka hendaklah dia melalatkan; bagt anak laki-laki dua kambing
yang sepadan, dan bagi anak perempuan satu kambing/. Daud bin

Qais berkata: Diriwayatkan dari Amr, "Aku bertanya kepada Zaidbin
Aslam tentang perkataannya 'yang sepadan', dia berkata, 'Hampir
sama. Keduanya disembelih." Maksudnya, tidak diakhirkan
penyembelihan salah satunya dari yang lain. Abu Daud menyebutkan

dari Ahmad bahwa kata sepadan artinya saling berdekatan. Al
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Khaththabi berkata, "Dalam umur." Az'Zanaldtsyan berkata,

..Maknanya, sebanding dengan hewan yang dikeluarkan sebagai zakat

dan disembelih untuk kurban." Penafsiran yang lebih utama dari

semua itu adalah apayangtercantum dalam riwayat Sa'id bin Manshur

tentang hadits Ummu Kurz melalui jalur lain, dari Ubaidillah bin Abi

yazid dengan redaksi, w 915t3 (Dua ekor kambing yang serupa).

Dalam riwayat Ath-Thabarani dalam hadits lain disebutkan, 6 ;J:i

ly+i' jf Sgriitr(ir (Dikatakan, 'Apapah artinya sepadan?' Dia

berkata, ,Yang serupa'.'). sedangkan apa yang disinyalir oleh Zaid

bin Aslam tentang penyembelihan salahsatunya menyusul yang

lainnya adalah baik dan kemungkinan bisa dipatrami berdasarkan dua

makna ini sekaligus.

AlBazzar dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan dari hadits Abu

Hurairatr yang dinisbatkan kepada Nabi, \i * i'ti' * ,1li sfitii

* 't-:r,i, fi ;;;# irti, * 'b ,:*H' f F (sesungguhnva

orang-orang Yahudi menyembelih seekor Hbas untuk anak laki'laki

dan tidak menyembelih untuk anak perempuan, maka hendaklah

kalian menyembelih dua ekor kibas untuk anak laki-laki dan seekor

kibas untuk anak perempuan).Imam Ahmad menyebutkg doi hadits

Asma' binti Yazid, dari Nabi SAw, fi y.gfgr;o pttir f ,l'@'
'ltZ, -r;-rtp, 

@qiqah adalah hak; bagi anak laki-laki dua ekor kambing

yang sepadan, dan bagi anak perempuan seekor kambing)' Abu Sa'id

menyebutkanyangserupadenganhaditsAmrbinSyu'aibyang
diriwayatkan Abu Asy-Syaikh. Adapun hadits Ibnu Abbas sudah

disebutkan di awal bab.

Hadits-hadits ini menjadi dalil jumhur ulama tentang

perbedaan tentang jumlah kambing yang disembelih untuk anak laki-

laki dan anak perempuan. Sementara dari Imam Malik dikatakan,

..Keduanya sama, masing-masing seekor kambing." Dia berdalil

dengan apa yang disebutkan bahwa Nabi sAw menyembelih seekor
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kibas untuk Al Hasan dan seekor kibas untuk Al Husain. Hadits ini
diriwayatkan Abu Daud, tetapi di dalamnya tak ada dalil tentangrya,
karena Abu Asy-Syaikh meriwayatkannya dari jalur lain dari Ikrimah,

dari Ibnu Abbas dengan redaksi, # # (Masing-masing dua

ekor kibas). Dia juga meriwayatkan dari jalur Amr bin Syu'aib dari

bapaknya, dari kakeknya seperti itu. Kalaupun dikatakan riwayat dari

Abu Daud itu akurat, maka dalam hadits itu tidak ada yang menolak

hadits-hadits lain, tentang penyebutan dua ekor kambing bagi anak

laki-laki. Bahkan maksimal yang disimpulkan bahwa ia menunjukkan

bolehnya menyembelih satu ekor saja, karena sesungguhnya jumlah

bukan menjadi syarat, tetapi hanya disukai.

Al Hulaimi menyebutkan bahwa hikmah untuk perempuan

setengah dari jumlah untuk laki-laki adalah nilainya bagi jiwa, yang

serupa dengan diyat (denda pembunuhan). Ibnu Qayyrm
menguatkannya dengan hadits, ,gtf ii ,:+ ;8 ,y '*i rfs ,9i ;,;
$.ig f-* (Barangsiapa memerdekalan budak laki-laki berarti ia

memerdekakan semua bagian dirinya, dan barangsiapa

memerdekakan dua budak perempuan, maka juga seperti itu), serla

hadits-hadits lain yang disebutkan. Mungkin pada waktu itu tidak
mudah mendapatkan jumlah tersebut.

Pernyataan mutlak dalam lafazh'seekor kambing' dan 'dua
ekor kambing' dijadikan dalil bahwa tidak dipersyaratkan pada aqiqah

apa yang dipersyaratkan pada kurban, dan ini memiliki dua sisi

pandang dalam madzhab Imam Syaf i. Pendapat yang paling shatrih di

antara keduanya adalatr disyaratkannya hal itu berdasarkan analogi

(qiyas), bukan berdasarkan riwayat. Disebutkannya syaat (kambing)

dan kabsy (kibas) menunjukkan kehanrsan menyembelih kambing
dalam aqiqah. Inilah yang dijadikan judul bab oleh Abu Asy-Syaikh

Al Ashbahani dan dinukil oleh Ibnu Al Mundzir dari Hafshah binti
Abdurrahman bin Abu Bakar. Al Bandaniji (salatr seorang ulama
madzhab Syafi'i) berkata, "Tidak ada pemyataan tekstual Imam
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Syaf i dalam hal itu. Menurut saya, bahwa selain kambing tidak sah."

Namun, jumhur mengatakan bisa saja unta dan sapi. Sehubungan

dengannya disebutkan hadits yang dikutip Ath-Thabarani dan Abu

Asy-Syaikh dari Anas yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, 'U'e|fr

tt flt: Jtii;t (Disembelih seekor ttnta, sapi, dan kambing untulmya).

Imam Ahmad menyebutkan secara tekstual tentang persyaratan yang

sempurna. Sementara Ar-Raf i menyebutkan satu pembahasan bahwa

seekor sapi bisa mencukupi tujuh orang sebagaimana dalam Kurban.

thl: (Dan hilangkanlah). Kata amiithuu bermakna aziiluu

(hilangkan). Keduanya memiliki pola kata dan makna yang sama.

,s;t\r lKotoran). Dalarn riwayat Abu Daud dari jalur Sa'id bin

Abi Arubah dan Ibnu Aun, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata,

"Jika yang dimaksud dengan adzaa [kotoran] bukan mencukur rambut

kepala, maka aku tidak tatru." Ath-Thatrawi meriwayatkan dari Yazid

bin Ibrahim dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Aku belum

menemukan orang yang mengabarkan kepadaku tentang penafsiran

'kotoran' di sini." Al Ashma'i menegaskan bahwa maknanya adalah

mencukur rambut kepala. Abu Daud meriwayatkan dengan sanad

yang shahih dari Al Hasan sama seperti itu. Kemudian tercantum

dalam hadits Aisyah yang dikutip Al Hakim, W't\ * b6-';:1 Vlt

.si'lr (Dan diperintah untuk dihilangkan kotoran dari kepala

keduanya). Namun, hal ini berarti harus mencukur rambut kepala.

Dalam hadits Ibnu Abbas yang dikutip Ath-Thabarani disebutkan,

,llf ',y-: 1s}\t uto bw-1 (Dan dihilangkan darinya kotoran dan

dicukur rambut kepalanya). Maka di sini disebutkan keduanya

sekaligus. Oleh karena itu, yang lebih utama adalah memahami

kotoran kepada apa yang lebih luas daripada sekadar mencukur

rambut kepala. Hal itu dikuatkan bahwa pada sebagian jalur hadits

Amr bin Syu'aib disebutkan, 'ojtlil lb bY;J (Dan dihilangkan

kotoran-kotoran darinya) . Demikian diriwayatkan Abu Asy-Syaikh.

24 - FATITUL BAARI



'r:? sV @bdullah bin Abi Al Aswad

menceritakan kepada kami). Dia adalah Abdullah bin Muhammad bin
Humaid bin Al Aswad bin Abi Al Aswad 

-dinasabkan 
kepada kakek

daripada kakeknya- dan terkadang juga dinasabkan kepada kakek
bapaknya. Dikatakan Abdullah bin Al Aswad terkenal di antara guru-

guru Imam Bukhari. Gurunya adalah Quraisy bin Anas Bashri seorang

yang tsiqah dan biasa dipanggil Abu Anas. Dia mengalami perubahan

pada tahun 203 dan tetap dalam keadaan demikian selama 6 tahun.

Barangsiapa yang mendengar darinya sebelum itu, maka
pendengarannya dianggap benar. Dia tidak memiliki riwayat dalam

Shahih Bukhari selain tempat ini. At-Tirmidzi meriwayatkannya dari
Bukhari dari Ali Al Madini darinya. Saya belum melihatnya dalam

naskah Al Jami', kecuali dari Abdullah bin Abu Al Aswad. Seakan-

akan dalam hal ini dia memiliki dua guru. Adapun Al Barzanji tidak
mengemukakan pendapatnya tentang keshatrihan hadits ini, karena
adanya kerancuan hafalan Quraisy. Dia mengklaim bahwa Quraisy
menyendiri dalam meriwayatkannya dan telah keliru. Seakan-akan dia
mengikuti apa yang disebutkan Al Atsram dari Ahmad bahwa ia
melemahkan hadits Quraisy ini seraya berkata, "Menurutku ia tidak
berarti sama sekali." Namun, kami melihat pendukung baginya seperti
diriwayatkan Abu Asy-Syaikh dan Al Bazzar dari Abu Hurairah
sebagaimana akan saya sebutkan. Disamping itu, Ali bin Al Madini
dan kawan-kawannya mendengar riwayat dari Quraisy sebelum
hapalannya rancu. Barangkali Ahmad hanya melemahkannya, karena
dia mengira Quraisy menceritakan hadits ini sesudah hafalannya
rancu.

Wt ij, (Hadits tentang 'aqiqah). Tidak disebutkan dalam

Shahih Bukhari penjelasan 'hadits' yang dimaksud. Seakan-akan dia
cukup menyebutkan hal itu karena sudatr masyhur. Para penulis kitab
Sunan meriwayatkannya dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Samuratr,

dari Nabi SAW, beliau bersabda, ,gfJr ?t- U g;S 4*3rr$] ifit

)?\t €.i U iil

i.

il
;:t

ii
,a

I

$i

11

'g

'lr
i{t-
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t, t, ,t?. t10 tu
G3-l ,'Arr) WJ (Anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelih

untubtya pada hari ketujuh, diculatr rambut kepalanya, dan diberi

nama). At-Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan shahih. Riwayat serupa

dinukil pula dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah. AlBazzar
dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan pula dalam kitab Al Aqiqah dari

Israil, dari Abdullah bin Al Mukhtar, dan para periwayatnya tsiqah.

Seakan-akan ketika Ibnu Sirin mengutip hadits ini dari Abu Hurairah,

lalu sampai berita kepadanya bahwa Al Hasan menceritakan juga,

sehingga timbul dugaan jika Al Hasan meriwayatkannya dari Abu

Hurairatr dan dari selainnya, maka Ibnu Sirin bertanya dan Al Hasan

mengabarkan bahwa dia mendengarnya dari Samurah. Oleh karena itu
hadits ini menjadi kuat dengan riwayat kedua tabi'in yang terkemuka,

dari dua orang sahabat.

Hadits Abu Hurairah ini tidak menyebutkan kalimat terakhir,

yaitn wa yusamma (dan diberi nama). Kemudian terjadi perbedaan

tentang kata itu di antara para murid Qatadah. Kebanyakan mereka

menyebutkan yusammaa (diberi nama). Sementara Hammam dan

Qatadatr menyebutkat yudmaa (diolesi darah). Abu Daud berkata,

"Hammam menyelisihi periwayat lain, dan ini termasuk kesalahannya

sehingga tidak bisa dijadikan pegangan." Dia juga berkata, "Kata

Wsammaa lebih shahih." Kemudian dia menyebutkannya dari riwayat

selain Qatadah dengan kata yusamnaa. Namun, apa yang dikatakan

Abu Daud dianggap musykil jika dibandingkan keterangan pada

lanjutan riwayat Hammam bahwa mereka bertanya kepada Qatadah

tentang darah apa yang harus dioleskan, maka dia berkata, "Apabila

kambing disembelih maka diambil bulunya dan dipakai menampung

darah yang keluar dari uratnya, lalu diletakkan di ubun-ubun bayr

hingga mengalir darah di kepalanya seperti benang, sesudah itu

kepalanya dicuci kemudian dicukur." Keterangan yang demikian jelas

mustahil untuk dikatakan bahwa Hammam keliru dalam menukil dari

Qatadah tentang kata wa yudmaa (dan diolesi darah), kecuali jika

dikatakan bahwa asal hadits adalah kata yusammaa, hanya saja
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Qatadah menyebutkan masalah darah hanya untuk menceritakan apa

yang biasa dikerjakan oleh kaum jahiliyyah. Atas dasar itu, maka Ibnu

Abdil Bar berkata, "Tidak ada alasan menerima keterangan Hammam

dalam hal yang dia menyendiri dalam hal itu. Jika dia benar-benar

menghapalnya, maka itu sudah mansukh (dihapus)." Sementara Ibnu

Hazm menguatkan riwayat Hammam.

Kemudian sebagian ulama muta'akhkhirin memahami kata

yusammaa dengan arti 'dibacakan tasmiyah' (nama Allah) ketika

menyembelih. Ketika Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur

Hisyam dari Qatadah dia berkata, "Disebut tasmiyah (nama Allah)

terhadap aqiqah sebagaimana halnya dengan hewan kurban, 1' g,,

)\i & (bismitlaah aqiqah fulan). Keterangan serupa dinukil pula

dari Sa'id dari Qatadah dan diberi tarnbahan, ,lri & ,Ui *'i{ili

U:il- "j ,5i ?tttl i' f: (ya Allah dari-Mu dan untuk-Mu, aqiqatu

fulan, bismillah wallahu akbar", kemudian disembelih). Abdurrazzaq

meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadatr, o€') ,:,ir;""j'{, O4ir- ,;,3-

efuU L|, .,[rj ,ii* (Oit"ri nama pada hari diadakan aqiqah,

kemudian dicukur. Dia berkata, "Kepalanya diolesi dengan darah.").

Kemudian disebutkan keterangan yang menunjukkan

penghapusan hukum tersebut di sejumlah hadits. Diantaranya apa

yang diriwayatkan Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dari Aisyah, dia

berkata, lit; $$ ,ii3!,st *rer r# ?r f ,* rsl.Sele;rr G tis
p3r ir(; t j;\ ,'sv.s {ta li,' ,{* 'r|t lut ,*?s ,-P 6:t'ei'r#t ;i't
6'jV poao masa jahiliyyah jika mereka menyembelih untuk bayi,

mereka membasahi kapas dengan darah hewan yang disembelih,

apabila rambut kepala bayi telah dicukur, mereka meletakkan kapas

itu di atas kepalanya. Nabi SAW bersabda, "Jadiknnlah [gantilahJ
tempat darah dengan minyak wangi"). Abu Asy-Syaikh

menambahkan, * )irlit '"ri3 ',ri" bl ;dt (Dan beliau melarang

L
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menyentuhkan darah ke kepala anak yang dilahirkan). Ibnu Majah

meriwayatkan dari Ayub bin Musa, dari Yazid bin Abdullah Al
Muzanni, Nabi SAW bersabda, f", f;it t-J. .lt ,p>tlir f 'e
(Disembelih untuk anak dan kepalanya tidak diusap dengan darah).

Hadits rni mursal, karena Yazid tidak tergolong sahabat. Al Bazzar

meriwayatkannya dari jalur ini dan berkata, "Dari Yazid bin Abdullah
Al Muzani, dari bapaknya, dari Nabi SAW." Meskipun demikian

mereka berkata, "Sesungguhnya ia murs al".

Abu Daud dan Al Hakim meriwayatkan dari hadits Abdullah
bin Buraidah, dari bapaknya, dia berkata, "Kami pada masa

Jahiliyyah..." lalu disebutkan sama seperti hadits Aisyah, tetapi tidak

ditegaskan penisbatannya kepada Nabi SAW. Dia berkata, "Ketika
Allah mendatangkan Islam, kami menyembelih kambing dan

mencukur rambut kepala, lalu mengolesinya dengan za'faran." \ni
merupakan pendukung hadits Aisyah. Oleh karena itu, mayoritas

ulama tidak menyukai jika kepala bayi diolesi dengan darah. Ibnu

Hazm menukil dari Ibnu Umar dan Atha' tentang disukainya

mengolesinya dengan darah, tetapi Ibnu Al Mundzir tidak menukil

tentang disukainya hal itu, kecuali dari Al Hasan dan Qatadah. Bahkan

menurut Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih dari Al Hasan

bahwa dia tidak menyukai hal itu. Masalah tasmiyah (menyebut nama

Allah) dan adabnya disebutkan pada pembahasan tentang adab.

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang makna iiiiyi
gii+p; ltergadai dengan aqiqahnya). Al Khaththabi berkata, "Manusia

berselisih tentang hal ini, dan yang paling bagus adalah pendapat

lmam Ahmad bin Hambal, "Hal ini berkenaan dengan syafa'at."

Maksudnya, jika tidak diadakan aqiqah, lalu bayi meninggal sebelum

baligh, maka dia tidak bisa memberi syafa'at kepada kedua orang

tuanya. Sebagian mengatakan, makna hadits tersebut adalah; aqiqah

merupakan perkara yang harus. Anak yang baru lahir diserupakan

dengan gadai ditangan orang yang memegang gadai. Pemyataan ini
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menguatkan perkataan mereka yang mengatakan bahwa aqiqah adalah

wajib. Pendapat lain mengatakan bahwa maknanya adalah; dia

tergadai dengan kotoran kepalanya. Oleh karena itu, disebutkan

"Hilangkanlah kotoran darinya." Apa yang dinukil dari Imam Ahmad

dikatakan juga oleh Atha' Al Khurasani, lalu disebutkan sanad-nya

darinya oleh Al Baihaqi.

Ibnu Hazm meriwayatkan dari Buraidah Al Aslami, dia

berkata, "Sesungguhnya manusia akan dihadapkan pada hari kiamat

kepada aqiqah sebagaimana mereka dihadapkan kepada shalat yang

lima waktu." Sekiranya hal ini akurat, maka merupakan pendapat lain
yang dijadikan pegangan oleh mereka yang mengatakan bahwa aqiqah

itu wajib. Ibnu Hazm berkata, "Serupa dengannya dinukil dari

Fathimah binti Al Husain."

Kalimat, "Disembelih untuknya pada hari ketujuh", dijadikan
pegangan mereka yang mengatakan bahwa aqiqah itu dilaksanakan
pada waktu tertentu, yaitu hari ketujuh kelahiran bayr, maka

menyembelih aqiqah sebelum hari ketujuh tidaklah tepat, dan jika
telah berlalu, maka dianggap luput. Demikian pendapat Imam Malik.
Dia juga berkata, "Jika bayi meninggal sebelum hari ketujuh, maka
gugurlah keharusan aqiqah untuknya." Dalam riwayat Ibnu Wahab

dari Malik disebutkan, "Jika tidak diadakan aqiqah untuknya pada hari
ketujuh pertama, maka diadakan aqiqah pada hari ketujuh kedua (hari
ke-14)." Lalu Ibnu Wahab berkata, "Tidak mengapa jika diadakan

aqiqah pada hari ketujuh yang ketiga (hari ke-21)."

At-Tirmidzi menukil dari sebagian ulama bahwa mereka

menyukai aqiqah pada hari ke-7. Jika tidak siap, maka pada hari ke-
14. Jika tidak siap, maka diadakan aqiqah pada hari ke-21. Namun,

saya tidak melihat pernyataan ini dinukil secira tegas, kecuali dari

Abu Abdullah Al Busyanji. Shalih bin Ahmad menukilnya dari

bapaknya. Namun, hal itu disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan
Ath-Thabarani dari riwayat Ismail bin Muslim, dari Abdullah bin
Buraidah, dari bapaknya, tetapi Ismail adalah seorang periwayat yang
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lemah. Ath-Thabarani mengatakan batrwa dia menyendiri dalam

riwayat itu.

Dalam madzhab Hambali bahwa pelaksanaan aqiqatr pada

pekan-pekan sesudah pekan pertama terdapat dua riwayat. Sementara

dalam satu riwayat madzhab Syaf i dikatakan penyebutan 'hari ke-7'

di sini untuk pilihan bukan untuk penentuan. Ar-Raf i menukil batrwa

waktunya dihitung sejak kelahiran bayi. Dia berkata, "Penyebutan

'hari ke-7' pada riwayat menunjukkan tidak bolehnya diakhirkan

secara sengaja." Kemudian dia berkata, "Menurut pendapat yang kuat,

hendaknya tidak diakhirkan sebelum baligh. Apabila diakhirkan dari

masa baligh, maka aqiqah untuk bayi telah gugur. Namun, jika si anak

ingin mengadakan aqiqah untuk dirinya, maka diperbolehkan." Ibnu

Abi Syaibah meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dia berkata,

"Sekiranya aku mengetahui belum diadakan aqiqah untukku, maka

aku akan melakukannya untuk diriku." Pendapat ini dipilih oleh Al
Qaffal.

Kemudian dinukil dari pernyataan tekstual Imam Syaf i dalam

catatan Al Buwaithi tentang tidak bolehnya diadakan aqiqatr untuk

orang dewasa. Namun, ini bukan pernyataan tekstual tentang larangan

bagi seseorang mengadakan aqiqah untuk dirinya sendiri. Batrkan

kemungkinan yang dimaksud adalah tidak dilakukan aqiqah oleh

orang lain apabila telah dewasa. Seakan-akan dia mengisyaratkan

kepada hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW mengadakan

aqiqah untuk dirinya sesudah kenabian. Namun, hadits ini tidak

akurat. Al Bazzar meriwayatkannya dari Abdullah bin Muharrir, dari

Qatadah, dari Anas. Al Bazzar berkata, "Ia hanya dinukil oleh

Abdullah saja, sementara dia seorang periwayat yang lemah." Abu

Syaikh meriwayatkannya dari dua jalur yang lain; salah satunya dari

riwayat Ismail bin Muslim, dari Qatadah, dan Ismail juga seorang

periwayat yang lematr. Abdurrazzaq berkata, 'Sesungguhnya mereka

meninggalkan hadits Abdullah bin Muharrir karena hadits ini.

Barangkali Ismail mencuri hadits itu dari Abdullah bin Muharrir'.
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Adapun yang kedua dari riwayat Abu Bakar Al Mustamli dari Al
Haitsam bin Jamil dan Daud bin Muhabbar, keduanya berkata,

"Abdullah bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, dari

Tsumamah, dari Anas." Namun, Daud adalah seorang periwayat yang

lemah. Hanya saja Al Haitsam seorang periwayat yang tsiqah

(terpercaya). Abdullah termasuk periwayat dalam Shahih Bukhari,
maka hadits ini memiliki sanad yang cukup kuat. Muhammad bin
Abdul Malik bin Aiman meriwayatkan dari Ibrahim bin Ishaq As-

Sanaj dari Amr An-Naqid. Ath-Thabarani meriwayatkarurya di kitab

Al Ausath dari Ahmad bin Mas'ud, keduanya dari Al Haitsam bin
Jamil. Kalau bukan karena Abdullah bin Al Mutsanna yang masih

diperbincangkan, niscaya hadits ini shahih. Namun, Ibnu Ma'in
berkata, "Ia tidak dianggap. Sementara An-Nasa'i berkata, "Tidak
kuat." Abu Daud berkata, "Aku tidak meriwayatkan haditsnya."
Kemudian As-Saji berkata, "Dia lemah dan bukan termasuk ahli
hadits serta sering menukil riwayat munkar." Al Uqaili berkata,
"Kebanyakan haditsnya tidak boleh dijadikan penguat." Ibnu Hibban
menyebutkan dalam kitab lts-Tsiqat, "Terkadang dia keliru." Namun
AI Ijli dan At-Tirmidzi serta selain keduanya menganggapnya tsiqah
(terpercaya). Ini termasuk syaikh yang apabila menyendiri dalam

menukil riwayat, maka tidak dapat dijadikan dalil.

Kemudian Al Hafizh Adh-Dhiya' mengambil sanad secara

zhahir, lalu meriwayatkan hadits ini dalam hadits-hadits pilihan yang

tidak terdapat dalam kttab Shahihain. Mungkin dikatakan, jika hadits

ini benar, maka ia termasuk kekhususan Nabi SAW, sebagaimana

beliau menyembelih hewan kurban untuk umatnya yang tidak
menyembelih kurban. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari

Qatadah, '.+.bi'rSt:9i U W- d';1,, (Barangsiapa yang tidak diadakan

aqiqah untulcnya, maka hewan latrbannya telah mencuhtpinya).Ibmt
Abi Syaibah meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin dan Al Hasan,

)i41t J, ir.:oli ireit f 'LsF- Wurban telah mencutatpi bagi anak

daripada aqiqah).

Ir_

FATHUL BAARI - 31



Maksud "hari ketujuh" adalah sejak kelahirannya. Namun,

apakah hari kelahiran itu dihitung juga? Ibnu Abdil Barr berkata,

"Malik menyatakan secara tekstual batrwa awal hari ketujuh adalah

hari sesudah hari kelahiran, kecuali jika dilahirkan sebelum fajar

terbit." Demikian pula dinukil Al Buwaithi dari Asy-Syaf i. Ar-Raf i
menukil dua pendapat dan menguatkan pendapat yang menghitung
juga hari kelahiran. Sementara dari An-Nawawi terjadi perbedaan

dalam menentukan mana yang lebih kuat.

Kata ii.ri (disembelih) dalam bentuk pasif, dan ini menjelaskan

tidak ada ketentuan bagi siapa yang menyembelih. Namun, menurut

para ulama madzhab Syaf i, hal itu khusus bagi siapa yang wajib

menalkahi anak. Dari ulama madzhab Hambali dikatakan, "Khusus

bagi sang bapak, kecuali ada udzur seperti sudah meninggal atau ada

halangan tertentu." Ar-Rafi'i berkata, "Seakan-akan hadits Nabi SAW

menyembelih untuk Al Hasan dan Al Husain telah ditakwilkan." An-
Nawawi berkata,'Mungkin kedua orang tuanya saat itu dalam kondisi

sulit. Atau Nabi SAW melakukan secara sukarela atas izin sang

bapak." Mungkin juga lafazh 'menyembelih' di sini diartikan

'memerintahkan unfuk menyembelih'. Atau ia termasuk salah satu

kekhususan Nabi SAW, sebagaimana beliau menyembelih hewan

kurban untuk umatnya yang belum menyembelih kurban. Sebagian

ulama memang memasukkan hal ini sebagai salah safu keistimewaan

beliau.

Imam Malik menyatakan secara tekstual tentang bolehnya

menyembelih aqiqah untuk anak yatim yang diambil dari hartanya.

Namun, madzhab Syaf i melarang hal itu. Adapun maksud 'dicukur

rambut kepalanya' adalah seluruh rambutnya, karena ada larangan

mencukur sebagian rambut kepada sebagaimana yang akan disebutkan

pada pembahasan tentang pakaian. Al Mawardi menukil pandangan

yang tidak menyukai mencukur rambut anak perempuan. Namun, dari

sebagian ulama Hambali dikatakan bahwa rambut perempuan juga

dicukur.
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Dalam hadits Ali yang dikutip At-Tirmidzi dan Al Hakim
tentang aqiqah untuk Hasan dan Husain disebutkan, Lli ,Pll +rt U

e\; ',*. :i 6:t; o* aS:g i,ls ,l* {1, e"t;a3 (wahai Fathimah
'cularlah 

rambutnya dan bersedekahlah seberat rambut itu. Dia
berkata, "Kami pun menimbangnya dan ternyata sama dengan satu

dirham atau sebagian dirham"). Imam Ahmad meriwayatkan dari

hadits Abu Rafi', fl", u1.' * ,*l ti ht SVt [ 'Uti C ryrt oii tt
'd;i tirL "o:r):t tlJi J,-j;i ,fu r* il't e:r2it ,al, e.Vl!$i ,1 ,Jt;

'4),t ,Y (Ketika Fathimah melahirkan Hasan, dia berkata, "Wahai

Rasulullah, tidakkah alru melalatkan aqiqah dengan menumpahkan

darah untuk anaklat?" Beliau bersabda, "Tidak, tetapi calarlah
rambutnya dan bersedekahlah perak seberat rambutnya." Maka dia
pun melalatkannya. Ketika dia melahirlran Husain, maka dia
melala*an seperti itu).

Syaikh kami berkata dalam kitab Syarah At-Tirmidzi,
"Dipahami bahwa Nabi SAW telah menyembelih untuk Hasan,

kemudian Fathimah meminta izin untuk menyembelih sendiri, tetapi

Nabi melarangnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan beliau
melarangnya karena sulitnya kehidupan mereka saat itu, lalu beliau
memberi petunjuk mereka kepada perkara yang lebih ringan, yaitu
bersedekatr. Beberapa saat kemudian mereka mendapatkan rezeki
untuk menyembelih, maka diadakanlah aqiqah. Mungkin dikatakan

bahwa hal itu khusus bagi mereka yang belum diadakan aqiqah
untuknya. Namun, Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari mursal Nu
Ja'far Al Baqir, 6ri #1|ri:tasi {;s'c-;t; t3l1 oii 14U'6 ,+ti'ol
(Sesungguhnya Fathimah jika melahirkan anak, dia mencular rambut
kepalanya dan bersedekah perak seberat itu).

Penggunaan kata sambung 'dan' pada kalimat, 'rF-: 
C];l-

$-: (disembelih, dan dicalar, dan diberi nama), dijadikan dalil

tentang tidak disyaratkannya harus berurutan. Namun, pada riwayat
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Abu Syaikh dalam hadits Samurah disebutkan, i)ri j *r, ti C,:4

(Disembelih [aqiqahJ untulcnya pada hari ketujuh kemudian diculw
rambutnya). Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, "Dimulai

dengan menyembelih sebelum mencukur." Kemudian diriwayatkan

dari Atha' sebaliknya. Ar-Ruyani menukilnya dari pemyataan Asy-

Syaf i. Al Baghawi berkata di kitab At-Tahdzib, "Disukai

menyembelih karnbing sebelum mencukur rambut bayi." An-Nawawi

membenarkan pandangan ini dalam kitab Syarah Al Muhadzdzab.

3. Fara'

tct \, . t '-zctt ( o. C. tcr,*i ,lr 'sh e;f €) * *3-Jt i, ,r
.-, a

'o#rjL') ) :Ju *;
*r ir ,bi .3tt ,r(J \P:

.,;' e i )at t,:gt:P. f ;;;;- 6k /Et J"l L?t )
5473. Dari Ibnu Al Musalyab, dari Abu Hurairatr RA, dari

Nabi SAW, beliau bersabda, *Tidak adafara' dan tidak ada 'atiirah."

Fara'adalah anak unta yang pertama yang mereka sembelih untuk

sesernbahan mereka. 'Atiirah adalatr kambing yang disembelih pada

bulan Rajab.

@:
(Bab fara). Disebutkan hadits Abu Hurairah, "Tidak adafara'

dan tidak ada 'atiirah", dari riwayat Abdullah -Ibnu 
Al Mubarak-

dari Ma'mu, Az-Zuhri menceritakan kepada kami. Di dalamnya

terdapat penafsiran fara' serta 'atiirah, dan secara zhahir penafsiran

itu langsung dari Nabi SAW. Dalam kitab Al Muhkam disebutkan

bahwafara'adalah anak pertama onta atau kambing. Biasanya orang-

orang Jahiliyah menyembelihnya untuk patung-patung sesembahan
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mereka. Fara' adalatr sembelihan, biasanya jika unta telatr sampai

kepada apa yang diharapkan oleh pemiliknya, maka mereka
menyembelihnya. Demikian juga apabila onta telah mencapai seratus

ekor, maka setiap tahun disembelih satu ekor, dan pemiliknya serta

keluarganya tidak ikut memakannya. Fara' ju.gamakanan yang dibuat
untuk kelahiran onta, sama seperti acara ketika ada perempuan yang

melahirkan. Tentang 'atiirah akan disebutkan di akhir bab sesudatr ini.
Dari sini terlihat kesesuaian penyebutan hadits tentmgfara'bersama
aqiqah oleh Imam Bukhari.

4.'Atiirah

oi. 1, ?. ) 6,,
4l.t, d$l P dt ,f

tcl 1.
4:9 4$l gat

'-.c.) I o. 7. ,?, c. /o-rf Gt df \-r-^Jt Ul f
.'.t'

.{E \)art Y :Ju *')
Jraryt:pl.'i-#.'* t;g |# ',& o6 43r J:ri L"t) :JG

5474. Dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, dari
Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak adafara' dan tidak ada 'atiirah."

Dia berkata, "Fara ' adalatr anak unta yang lahir pertama untuk
mereka. Mereka biasa menyembelihnya untuk sembahan-sembahan

mereka. Atiirah adalah kambing yang disembelih pada bulan Rajab."

Keterangan Hadits:

(Bab 'atiirah). Disebutkan hadits yang sudah disebutkan
terdahulu dari riwayat Sufyan -Ibnu Uyainah- dai Az-Zvhri.

dari Sufyan disebutkan, Az-ZuhiDalam riwayat Al Humaidi
menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim meriwayatkannya dari
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jalurnya. Ibnu Abi Umar mengemukakan pendapat yang ganjil ketika

meriwayatkannya dari Sufyan, dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya,

dari Ibnu Umar seperti dikutip Ibnu Majah. Lalu Ibnu Majah

berkomentar, "la termasuk riwayat yang Ibnu Abi Umar menyendiri

dalam riwayat itu."

ig \t (Dan tidak pula 'atiirah). Al Qazzaz berkata,

"Dinamakan 'atiirah, karena tindakan menyembelih yang dilakukan

('itru).Dengan demikian, ia menggunakan pola katafa'iilai (subjek)

yang bermak*n maf'uulah (obyek), artinya yang disembelih. Begitu

pula disebutkan dengan kata penafian dengan maksud larangan.

Sementara telah disebutkan dengan konteks larangan dalam riwayat

An-Nasa'i dan Al Ismaili, *3 * 1O' o,; I' ir.,l up (Rasulullah

SAW melarang...). Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, 13 L? 1

lX!)' e?* (Tidak adafara' dan tidak ada 'atiirah dalam Islam).

LAr: S6 loia berkata, "Dan fara"r. Tidak ada penjelasan

tentang orang yang berkata di sini. Dalam riwayat Muslim dari jalur

Abdrnazzaq, dari Ma'mar dengan sanad yang maushul tentang

penafsiran hadits. Abu Daud meriwayatkan dari Abdunazzaq, dari

Ma'mar, darl Az-Znhri dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata,

"Fara' adalatr anak onta yang lahir pertama." Di sini, kalimat itu
dinisbatkan hanya sampai pada Sa'id bin Al Musayyab. Al Khaththabi

berkat4 "Menurutku, penafsiran tentang ifu berasal dari perkataan Az-

Zvhi." Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Abu Qurratr telatr meriwayatkan

hadits ini dalam kitab Sunan dari Abdul Majid bin Abi Daud dari

Ma'mar, dan ditegaskan dalam riwayatnya bahwa penafsiranf ra' dan

'atiirah berasal dari perkataan Az-Zuhri.

g(ir, i:ti goni, pertama). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, g[l.i\f t*p" alif dan lam.
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';4 '€" o€ 6Unt untuk mereka). Dikatakan, "Nutiiat an-

naaqalt", artinya unta itu melahirkan. Kata kerja ini tidak digunakan

kecuali demikian, meskipun dalam bentuk kata kerja aktif.

@(Jld. UiX t j'g (Mereka menyembelihnya untuk

sesembahan mereka). Abu Daud menambahkan dari sebagian mereka,

4t 'v 
t+ ,F, tr1J(.U { {xr*uaian mereka memakannya dan

melemparkan kulitnya di atas pepohonan). Di sini terdapat isyarat

sebab dilarangnya hal itu. Imam Syafi'i menyimpulkan tentang

bolehnya hal itu jika disembelih untuk Allah. Hal ini dilakukan untuk

memadukan antara hadits ini dengan hadits, "Fara 'adalah benar." Ini
adalah hadits yang diriwayatkan Abu Daud, An-Nasa'i, dan Al Hakim
dari Daud bin Qais, dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari

kakeknya Abdullah bin Amr. Dalam riwayat Al Hakim disebutkan,

t'k,P kp|:t ,',r 17t ,Jtt Ljr f *3 {l; il' ,b lt J'r1|y.-,

u."ir'oi'a ;, z#\i # ii y, W e #'Ei p"l';.t ri f6 *,,
WiS U.f: {tr6'6;*- lnrtutultah SAW ditanya tentangfara' maka

beliau bersabda, "Fara' adalah hak dan engkau meninggalkannya

hingga menjadi unta betina yang berumur satu tahun lebih atau unta
jantan yang berumur dua tahun lebih, lalu engkau membawanya di
jalan Allah, atau memberikannya kepada janda-janda, lebih baik
daripada engkau menyembelihnya di saat dagingnya masih menempel

di bulunya dan engkau menyakiti untamu dengannya".).

Al Hakim meriwayatkan dari jalur Ammar bin Abu Ammar
dari Abu Hurairah, ',y Wi ",#-t ,lru- e',H @ W.i5 lj rlrf iVr
(^iiu I'l'
jangan menyembelihnya di saat ia masih menempel di tanganmu,

akan tetapi berilah kesempatan bagtnya untuk minum air susu, hingga
ketika telah menjadi hartamu yang terbaik, maka sembelihlah).Imanr
Syaf i berkata sebagaimana dinukil oleh Al Baihaqi dari jalur Al
Muzani, "Fara' adalah sesuatu yang biasa dilakukan orang-orang
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jahiliyah. Mereka menyembelihnya dan mengharapkan dengannya

keberkahan harta mereka. Salah seorang mereka menyembelih
untanya atau kambingnya mengharapkan keberkahan pada apa yang

datang sesudahnya, lalu mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang

hukumnya dan beliau memberitahukan bahwa hal itu tidak dilarang,

tetapi beliau memerintahkan mereka -dalam tingkat anjuran- agar

membiarkan unta itu besar hingga bisa digunakan di jalan Allah. Kata
'hak' artinya bukan sesuatu yang batil. Perkataan ini diucapkan

sebagai jawaban atas satu pertanyaan. Tidak ada perselisihan antara

hadits ini dengan hadits lain, ?* '.lt Li t (Tidak ada fara' dan

tidak ada 'atiirah), karena maknanya adalah tidak ada fara' yang
wajib dan tidak ada'atiirah yang wajib."

Ulama selainnya berkata, "Makna sabdanya, 'Tidak adafara'
dan tidak ada 'atiirah', adalah keduanya tidak dianjurkan
sebagaimana kurban. Namun, penafsiran terdahulu lebih tepat. An-
Nawawi berkata, "Imam Syaf i menyatakan secara tekstual dalam

kitab Al Harmalah, 'Fara' dan 'atiirah hukumnya mustahab
(disukai)'. Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat Abu Daud, An-Nasa'i,
dan Ibnu Majah serta dinyatakan shahih oleh Al Hakim dan Ibnu Al
Mundzir, dari Nubaisyah, dia berkata, * ht {* }t'l'*t|yj u'tl

i*"At g {.ri.\t,i6 sli's o ,f t d #lt.tt eip';x rx t\,t:
rit ,.? ;ti;,v;3ij6 L? i"tL, ,y ; i,Sa .gy;qt e Ll tk q 

'',)tt 
.og

i* U; 'oy ,#, i:r6i '^Li.i '$i,Lt 
(Seorang taki-taki berseru

kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya kami melakukan 'atiirah di
masa Jahiliyyah pada bulan Rajab, maka apa yang engkau

perintahkan kepada kami?" Beliau bersabda, "Sembelihlah untuk

Allah pada bulan apa saja." Dia berkata, "Sesungguhnya kami biasa

melakukan fara' di masa Jahiliyah." Beliau bersabda, "Pada setiap

hewan ternak ada fara'. Engkau memberi makan hewan ternalcmu

hingga ketika sudah layak disembelih, maka sembelihlah kemudian

sedekahkan dagingnya. Sungguh yang demikian lebih baik). Dalam
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i

riwayat Abu Daud dari Abu Qilabah disebutkan, 'o:ra @Ut @ada

hewan ternak yang berjumlah seratus). Dalarn hadits ini beliau tidak

membatalkan fara' dan 'atiirah dar, asalnya. Bahkan beliau hanya

membatalkan sifat masing-masing, karena fara' adalah hewan yang

disembelih ketika baru lahir. Sedangkan 'atiirah khusus hewan yang

disembelih pada bulan Rajab.

Mengenai hadits yang diriwayatkan para penulis kitab Sunan

dari jalur Abu Ramlah, dari Mihnaf bin Muhammad bin Sulaim, dia

berkata, ,r,gt Ci s- ,J*- l;lrri ,-^3'.;".'*: *v Xtt ,P 4t g 6ii tg

qF- Cte rl;ir 6 or")u',y i1#:"*i f F e #.,yi ,)s jt
Qlt (Kami sedang wulatf bersama Nabi SAW di Arafah, makn aku

mendengar beliau bersabda, "Wahai manusia, setiap keluarga pada

setiap tahun baginya latrban dan 'atiirah, apakah kamu tahu apa itu
'atiirah? Ia adalah yang mereka namakan rajabiyah [sembelihan di
bulan RajabJ). Hadits ini dinyatakan lemah oleh Al Khaththabi, tetapi

dinyatakan hasan oleh At-Tirmidzi. Hadits ini dinukil pula melalui
jalur lain dari Abdurrazzaq dari Mikhnaf bin Sulaim. Namun,

mungkin maknanya dipadukan dengan kandungan hadits Nubaisyah.

An-Nasa'i meriwayatkan 
-dan 

dinyatakan shahih oleh Al
Hakim- dari hadits Al Harits bin Amr, $! il' & l' 

'Jyj 
e '^fr

ir?i$ u la.4rit1 !ri;,lr Jlr J?)6-,h,) Jtit ,9r5jr * C *3
L;,;- i i* ,r,t ert "a u, F;"'l ;b (sesungguhnya dia bertemu

Rasulullah SAW pada haji lltada', maka seorang laki-laki berkata,
"lilahai Rasulullah'atiirah dan fara'?" Beliau bersabda,
"Barangsiapa mau dia boleh melalatkan 'atiirah, dan barangsiapa
mau dia boleh tidak melakukannya, dan barangsiapa mau dia boleh

melakukan fara', dan barangsiapa mau dia tidak boleh

melakukannya"). Hadits ini sangat tegas tidak mewajibkannya, tetapi

tidak menafikan statusnya sebagai hal yang mustahab (disukai).

Hanya saja hadits tersebut tidak juga menetapkan statusnya sebagai
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perkara yang mustahab, maka hukum ini dapat diambil dari hadits
lain. Abu Daud meriwayatkan dari hadits Abu Al 'Asyra' dari
bapaknya, t413i {Ht f ,b r-, *v ht ,k It tst 6esungguhnya

Nabi SAW ditanya tentang 'atiirah, maka beliau menganggapnya
bagus). Abu Daud serta An-Nasa'i 

-dan 
dishahihkan oleh Ibnu

Hibban- meriwayatkan dari jalur Waki' bin Adis, dari pamannya

Abu Razin Al Uqaili, dia berkata, e e6.i e" k fl ,1' 'J'J,1: 
t;- ,'ai

'^Lt1^fi ,,-rtv U.€'r|tj y:'d?.\ iJul ,srv V *'t $uj ,-+1 6t"
berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami biasa menyembelih
sembelihan pada bulan Rajab, lalu kami makan dan memberi makan
orang-orang yang datang kepada kami." Beliau bersabda, "Tidak
mengapa dengan hal itu". Waki' bin Adis berkata, "Maka aku tidak
meninggalkannya".).

Abu Ubaid menegaskan bahwa 'atiirah hukumnya mustahab
(disukai). Dalam hal ini terdapat sanggahan bagi mereka yang berkata,
"Sesungguhnya Ibnu Sirin menyendiri dengan pendapat itu." Ath-
Thahawi menukil dari Ibnu Aun bahwa dia melakukannya. Ibnu Al
Mundzir cenderung kepada ini dan berkata, "Biasanya orang Arab
melakukan keduanya, dan keduanya dilakukan oleh sebagian pemeluk
Islam berdasarkan izin, kemudian keduanya dilarang. Larangan tidak
te{adi kecuali terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Namun, tidak
ada seorang pun yang mengatakan bahwa keduanya telah dilarang,
lalu diizinkan kembali. Kemudian dinukil dari para ulama pendapat
yang menganjurkan untuk meninggalkan dua hal tersebut, kecuali
Ibnu Sirin." Demikian juga disebutkan Iyadh bahwa jumhur ulama
berpendapat bahwa hal itu telah dihapus dan ini telah ditegaskan Al
Hazimi. Telah disebutkan dari Imam Syaf i pernyataan yang menolak
rnereka. Abu Daud, Al Hakim, dan Al Baihaqi meriwayatkan 

-danredaksi ini menurut versi Al Baihaqi- dengan sanad yang shahih da/r
Aisyah, it,t1 ;*;e y e y?u, p) * h' *l" ir S|,, uVi
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(Rasulullah SAW memerintahkan kami melakukan frra'
[menyembelihJ satu ekor pada setiap lima puluh ekor).

.!.,?

-t e6:#ti (Dan'atiirah pada bulan Rajab). Dalam riwayat

Al Humaidi disebutkan, "'Atiirah adalah kambing yang disembelih
pada bulan Rajab untuk penghuni satu rumah." Abu Ubaid berkata,

"'Atiiralt adalah rajabiyah. Sembelihan yang biasa mereka lakukan
pada masa jahiliyah di bulan Rajab untuk mendekatkan diri kepada

patung-patung mereka." IJlama selainnya berkata, "'Atiirah adalah

nadzar yang mereka nadzarkan. Barangsiapa yang hartanya sampai

pada jumlah tertentu, maka dia menyembelih satu ekor pada setiap

sepuluh ekor, di bulan Rajab." Ibnu Sayyidih menyebutkan bahwa
'atiirah adalah seseorang berkata pada masa Jahiliyah, "Apabila
untaku mencapai seratus ekor, maka aku akan menyembelih satu

ekor." Ditambahkan dalam kitab Ash-Shihah, "Di bulan Rajab." Abu
Daud menukil pengaitannya dengan sepuluh yang pertama di bulan
Rajab, Sementara An-Nawawi menukil kesepakatan atas hal itu, tetapi
perlu ditinjau kembali.

Penutup

Kitab Aqiqah, fara' dan 'atiiraft memuat 12 hadits; 3 hadits

mu'allaq, dan lainnya dinukil dengan sanad yang maushul. Hadits
yang diulang sebanyak 8 hadits, sedangkan yang tidak diulang empat

hadits. Imam Muslim juga menukil hadits Anas dan hadits Abu
Hurairah. Adapun hadits Salman dan hadits Samurah hanya

diriwayatkan Imam Bukhari tanpa Imam Muslim. Di dalamnya

terdapat atsar yang berupa perkataan Salman tentang aqiqah dan

penafsiran/a ra' serta' atiirah.

!-
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72. KITAB BINATANG SEMBELIHAN DAN
BINATANG BURUAN

(Kitab binatang sembelihan dan binatang buruan). Demikian
yang tercantum dalam riwayat Karimah dan Al Ashili serta salah satu

riwayat dari Abu Dzar. Sementara dalam riwayat lain darinya dan juga

dalam riwayat Abu Al Waqt disebutkan "Bab Binatang Sembelihan

dan Binatang Buruan", dan hal ini tidak tercantum dalam riwayat An-
Nasafi. Kemudian dalam riwayatnya lafazh 'basmalah' disebutkan

sesudahnya, dan dalam riwayat Abu Al Waqt disebutkan sebelumnya.

1. Mengucapkan Bismillah (Tasmiyah) atas Binatang Buruan

U) ,Jk Lf')
.&6, 

i"(tr
.e'j1:;ry g'j:*sw -15 jf '#jg r; i1 pwlr 'r;4'JJ

,qfle $.r G \D ??j",Vi" ,;iC, ,$;il1 ,{* i te,

lu ;gsr o2

+'\,if;

) a t " . oll,'g luiuJty c6lti.tL :1,t-U.:,;
o 

)zl. 
o z I o 

o

4#4) c'2;ll
,ft-',4t'r1 .L# C4;- cv;AL. r}i ,1i;e"4r1 .LF

TATTIUL BAARI - 43



3i ia't';..ikrii ri riGlr '4x ,ri4lt-,> .F ,y u1;
",)s's'er" *

Dan firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman,

sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang
buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombahnu 

-hinggafirman-Nya- adzab yang pedii." (Q.. Al Maa'idah [5]: 94) Dan

firman-Nya, "Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan

dibacakan kepadamu 
-hingga 

firman-Nya- sebab itu janganlah

takut kepada mereka dan talutlah kepada-Ku." (Qs. Al Maa'idah [5]:
1-3)

Ibnu Abbas berkata, "Al Uquud artinya pe{anjian, yaitu apa

yang dihalalkan dan yang diharamkan. "Kecuali yang akan dibacakan
kepada kamu", yaitu babi. Yajrimannalatm artinya mendorong kamu.

Syana'aanu artinya permusuhan. Al Munkhaniqah artinya dicekik lalu
matl Al Mauquudzah artinya yang dipukul dengan kayr; dipukulkan
dengan keras hingga mati. Al Mutaraddiyah artinya yang jatuh dari
gunung. An-Nathiihah artirrya kambing yang ditanduk. Hewan-hewan

tersebut yang engkau dapati masih bergerak ekornya, atau berkedip
matanya, maka sembelihlah dan makanlah.

& ,)t bt ,* o;t ar:, ,JG & ?nt *t, f,e i "G* f
i *rnQi6'r:;K e:& qtbiu i,su fitt * c
'*l Lti ;S-'"1; :!ai c :Jui.j<ir * * At", .lq,

+? ';'';f'x'{t ':',)s
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5475. Dari Adi bin Hatim RA, dia berkata, "Aku bertanya

kepada Nabi SAW tentang binatang buruan yang ditangkap dengan

menggunakan anak panah. Beliau bersabda, 'Binatang Buruan yang

terkena sisi panah yang tajam, maka makanlah, dan yang terkena

sisinya yang tidak tajam, maka itu adalah waqiidz (yang dipukul)'.
Aku bertanya kepadanya tentang binatang buruan yang ditangkap oleh

anjing. Beliau bersabda, 'Binatang buruan yang ia tangkap untulcrnu,

maka makanlah, karena sesungguhnya binatang hasil tangkapan

anjing itu merupakan binatang yang disembelih. Jika engkau

mendapati anjing lain bersama anjingmu, lalu engkau khawatir
anjing itu menangkapnya bersama anjingmu 

-sementara 
binatang

buruannya telah mati- maka jangan engkau makan, karena

sesungguhnya engkau menyebut nama Allah untuk anjingmu, dan

engkau tidak menyebut-Nya untuk selainnya'."

Keterangan Hadits:

(Bab mengucapkan tasmiyah atas binatang buruan). Kata

"Bab" tidak tercantum dalam riwayat Karimah, Al Ashili, dan Abu
Dzx, tetapi tercanfum pada catatan periwayat lainnya. Kata ash-shaid

adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata shaada 
-yashiidu-

shaidan (berburu), lalu diposisikan juga sebagaimana halnya kata

benda, sehingga digunakan juga untuk hewan yang diburu.

J}, gi;,j,|\ i;rjrtl:,! -l:i ,)r'4r'#'*l;: ;Jts fu s;i
ibt u:u1 il' '$;t5 ,i;i i$qfi u) ,jw ilr (Firman Auah,

"Diharamkan atas kamu bangkai 
-hingga 

firman-Nya- janganlah

takut kepada mereka dan talatlah kepada-Ku." Dan firman Allah,
"Wahai orang-orang yang beriman, sungguh Allah akan menguji

kamu dengan sesuatu daipada buruan'). Demikian tercantum dalam

riwayat Abu Dzar. Namun, dalam riwayat Karimatr dan Al Ashili
susunannya tidak seperti ini. Sesudah kata 'ash-shaid' diberi

tambahan, " Didapatkan ol eh tangan-t anganmu d an t bmb ak+ omb alonu

I
t.

L
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-hingga firman-Nya- adzab yang pedih." Dalam riwayat An-Nasafi

disebutkan dari kalimat, "Dihalalkan bagi kamu hewan ternak..."
sebanyak dua ayat. Demikian juga dalam riwayat Abu Al Waqt, tetapi

dia berkata, "Hingga firman-Nya,'Janganlah talal kepada mereka

dan talattlah kepada-Ku'. " Kedua ayat ini dipisatkan dalam riwayat

Karimah dan Al Ashili.

G: ,yt 6 ,':ji5r lfir ,aV 'i.t',5'6i (bnu Abbas berkata, "Al

uquud artinya perjanjian, yaitu apa yang dihalalkan dan

diharamkan). Ibnu Abi Hatim mengutipnya melalui sanad yang

maushul dengan redaksi lengkap dari Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu

Abbas tentang firman Allah, ;:fiu:rjty1 4,l1 filt d 6- QYahai orang-

orang yang beriman penuhilah al 'uquud), dia berkata, "Maksudnya

adalah pe{anjian-perjanjian, yaitu apa yang dihalalkan dan

diharamkan Allah, apa yang diwajibkan dan yang diberi batasan

dalam Al Qur'an, jangan kamu khianat dan melanggar." Ath-Thabari

meriwayatkannya dari jalur ini secara terpisah-pisah. Lalu dia menukil

hal serupa dari Mujahid, As-Sudi, dan sekelompok ulama lairurya.

Kemudian dia menukil dari Qatadah, "Maksudnya adalah persekutuan

yang ada pada kaum Jahiliyyah." Dia menukil pula dari ulama lain,

"Ia adalah perjanjian-pefanjian yang dibuat oleh manusia." Dia

berkata, "Namun, pendapat pertama lebih tepat, karena Allah
mengikuti hal itu dengan penjelasan tentang apa yang dihalalkan dan

diharamkan." Dia juga berkata, "Al 'Uquud adalah bentuk jamak dari

kata al 'aqd, dan asal katanya adalah 'aqdu asy-syai' bighairihi,

artinya menyambungkan sesuatu dengan yang lainnya sebagaimana

tali disambung dengan tali."

J-i.Jt !34b st| 6 
"1! 

(K"cuali apa yang dibacaknn kepada

kamu, yaitu babi). Ibnu Abi Hatim menukilnya

maushul darinya melalui jalur ini dengan redaksi,

dengan sanad yang

'4'f -Jt r''-'; ll
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i-/t d: fbt: z{j;t (kecuali apa yang dibacakan kepada kamu,

yaloi bangkai, darah, dan daging babi).

'61*l-,'€JF" (Yajrimannalrum artinya mendorongmu).

Yang dimaksud adalah firman Allah, ii LrA '€31- \ @an

janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorongmu).

Maksudnya, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum

mendorongmu melakukan permusuhan. Pernyataan ini dinukil Ibnu

Abi Hatim juga dengan sanad yang maushul melalui jalur tersebut

hingga Ibnu Abbas. Ath-Thabari menukil penafsiran lain dari

selainnya, tetapi penafsiran itu kembali kepada makna ini.

Lt ...:ei,'e::it (At Munkhaniqah...). Pernyataan ini dinukil Al

Baihaqi secara lengkap dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas, dan dia berkata pada bagian akhimya, '^) !:#- Lb'ry 
^k t'rl 

ti
J>v '# * lt Vr j\r1 C\ti ,;b 'i 'ty ji i;t (Apa yang engkau

dapati daripada [binatang buruanJ ini bergerak ekornya, atau

berkedip matanya, maka sembelihlah dan sebutlah nama Allah atas

binatang itu, ia adalah halal). Ajh;Th.aban meriwayatkan melalui
jalur ini dengan redaksi, 'q# ;;t ;tiib .ole i# dt'-iilrfit
!# ierr e;$irj ,fr,'c ,s\7 1t u-3firt ,:c'riii Gq;- ,? #u,
*s iie'u lit i €jtf r: rr |-*i 6 11 ,!iir .tei s'iJ;r, ,Ssi r;i ,at;;lt

Jy- '# * yt ;t !\r1 Jsti ,* 'i 'op 'ri t;t 'i 't:;,;- gr
Munkhaniqah adalah yang dicekik hingga mati, al mauquudzah

adalah yang dipukul dengan kayu sampai mati, al mutaradiyah

adalah yang jatuh dari gunung, an-nathiifuah adalah kambing yang

ditanduk kambing, dan apa yang dimakan binatang buas adalah apa

yang diambil dan ditangkap oleh binatang buas, kecuali apa yang

kamu sembelih, yakni kecuali yang kamu sempat menyembelihnya

dari semua jenis ini yang mana ekornya masih bergerak atau matanya

masih berkedip. Bila demikian keadaannya sembelihlah serta sebutlah

L
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nama Allah atasnya, maka ia halal). Diriwayatkan dari Ibnu Abbas

bahwa dia membaca kalimat 'wa akala as-sabu'u' dengarr'wa ukiila
as-sabu'u'. Kemudian diriwayatkan dari Qatadah, "Semua yang

disebutkan (dalam ayat) selain babi, jika didapatkan mata berkedip,

atau ekor bergerak, atau salah satu bagian tubuh bergerak, lalu engkau

menyembelihnya, maka ia halal untukmu". Dari jalur Ali sama seperti

perkataan Ibnu Abbas. Kemudian dari jalur Qatadah disebutkan,

"Adapun orang-orang Jahiliyah memukul kambing dengan tongkat

hingga mati, lalu mereka memakannya." Dia berkata, "Al
Mutaraddiyah adalah yang jatuh ke dalam sumur."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abu
Nu'aim, dari Zakaiya, dari Amir, dari Adi bin Hatim RA. Zakariya

yang dimaksud adalah Ibnu Abi Zaidah, dan Amir adalah Asy-Sya'bi.

Sanad ini semuanya berasal dari Kufah.

i.6 i, 'e* V (Dari Adi bin Hatim). Dia adalah Ath-Tha'i.

Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Isa bin Yunus dari Zakariya,

Amir menceritakan kepada kami, Adi menceritakan kepada kami. Al
Ismaili berkata, "Aku menyebutkannya, 'Amir menceritakan kepada

kami, Adi menceritakan kepada kami." Dia mengisyaratkan bahwa

Zakaiya adalah seorang mudallis sementara telatr meriwayatkan

dengan lafazh yang tidak tegas menunjukkan telah mendengar

langsung. Saya (Ibnu Hajar) katakan, akan disebutkan dalam riwayat

Abdullah bin Abi As-Safar, dari Asy-Syabi, "Aku mendengar Adi bin

Hatim." Lalu dalam riwayat Sa'id bin Masruq, "Asy-Syabi

menceritakan kepadaku, Aku mendengar Adi bin Hatim 
-dan dia

adalatr tetangga bagi kami serta memiliki hubungan dekat dengan

kami- di Natrain." (HR.Muslim). Bapak daripada Adi adalah Hatim

yang masyhur dengan kedermawanannya. Begitu pula Adi seorang

yang dermawan. Dia masuk Islam saat pembebasan Mekkah, lalu

bersama kaumnya eksis dalam Islam serta turut serta dalam

pembebasan Irak. Selanjutnya, dia menyertai Ali dan hidup hingga

tahun 68 H.
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ft-ilr (Al Mi'raadh). Al Khalil berkata -dan diikuti

sekelompok ulama-, "Al Mi'raadh adalah anak panah yang tidak

memiliki bulu dan mata panah." Ibnu Duraid -dan diikuti Ibnu

Sayyidih- berkata, "Ia adalah anak panah yang panjang dan memiliki
empat buluh yang halus. Apabila dilemparkan, maka ta akan

melintang." Sementara Al Khaththabi berkata, "Al Mi'raadh adalah

anak panah yang lebar, berat, dan lentur." Ada yang berpendapat

bahwa mi'raadh adalah kayu yang tipis kedua sisinya dan keras bagian

tengahnya, yang biasa disebut hadzafah. Atau kayu yang berat dan

bagian ujungnya runcing, dan kadang tidak diruncingkan. Penafsiran

terakhir ini dikuatkan oleh An-Nawawi mengikuti Iyadh. Al Qurthubi
berkata, "Inilah yang masyhur." Ibnu At-Tin berkata, *Al Mi'raadh
adalah tongkat yang ujungnya terdapat besi yang biasa digunakan

untuk melempar binatang buruan. Binatang yang terkena bagiannya

yang tajam, maka termasuk binatang yang disembelih dan halal

dimakan, sedangkan binatang yang terkena selain bagran tajamnya,

maka dinamakan waqiidz (binatang yang terpukul)."

ijy'# *-f. qbl 6j (Dan binatang yang terkena bagiannya

yang tidak tajam, maka itu adalah waqiidz). Dalam riwayat Ibnu Abi
As-Safar dari Asy-Syabi pada bab berikutnya disebutkan, J6 *?
Jti, >ti 4t 'rfiti fterkena bagiannya yang tidak tajam, lalu

membunuhnya, maka ia [binatang ituJ adalah waqiidz, maka jangan

engkau memakannya), Kata waqiidz memiliki pola kata yang sama

dengan 'azhiim.Ia menggunakan pola katafa'fil (subjek/pelaku) yang

bermakna maf'uul (objek). Maknanya adalatr sesuatu yang dibunuh

menggunakan tongkat, batu, atau benda tumpul/tidak tajam. Adapun

Mauquudzah adalahbinatang yang dipukul dengan kayu hingga mati.

Dalam riwayat Hammam bin Al Harits dari Adi 
-seperti 

akan

disebutkan sesudah satu bab- disebutkan , ',F 
,J'6 fr:ilurgi r\,'Ci

O? 6 (Alcu berkata, "sesungguhnya kami melempar [binatang
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buruanJ menggunakan mi'raadh." Dia berlmta, "Makanlah apa yang

[dibunuh menggunakan bendal yang bisa.menembus [melukaiJ ".).

Dikatakan "sahmun fuaaziq", artinya anak panah yang menembus

sasaran. Terkadang juga disebnt haasik. Dikatakan. "Al Khazaq

-atau 
al khasaq- artinya menyobek. Namun, hal ini tidak akurat.

Jika dibaca 'kharaq 'artinya melubangi.

Kesimpulannya, anak panah dan apa yang semakna dengannya

jika bagian tajamnya mengenai binatang buruan, maka halal dimakan,

dan itu merupakan penyembelihan, tetapi jika yang menimpa bagian

yang tidak tajam, maka tidak halal dimakan, karena itu seperti kayu

yang berat, atau batu, atau benda-bendaberat yang tumpul. Kata bi

'ardhihi (sisinya yang tidak tajam), artinya bukan ujungnya yang

ditajamkan, dan ini merupakan dalil jumhur atas perincian di atas. Al
Auza'i dan sebagian ahli fikih Syam menghalalkan memakan binatang

buruan yang dibunuh dengan cara seperti itu, Masalatr ini akan

dijelaskan lebih lanjut pada bab berikut.

lf-i -jSJr 
'iri'oti 

,:J<i ;r)b at;1 t ,jrl6 .-j33r * * d?-:

(Akl, bertanya kepadanya tentang hasil buruan anjing. Beliau

bersabda, "Apa yang ia tangkap untulonu makanlah, karena

sesungguhnya tangkapan anjing itu adalah penyembelihan"). Dalam

riwayat Ibnu Abi As-Safar disebutkan , 'K lJ;.5 'iJ;t tJ41 $ gilca

engkau melepas anjingmu, lalu engkau membaca bismillah, maka

makanlah). Sementara dalam riwayat Bayan bin Amr dari Asy-Sya'bi

-seperti akan dikutip pada bab berikutnya- disebutkan, edf oJJ\i ri1

;r!b iAi €,'F i' p' cj;s: e:Jt;:J eikn engkau metepaskan

anjingmu yang terlatih dan engkau menyebut nama Allah, maka

makanlah apa yang ditangkapnya untukmu). Maksud 'anjing terlatih'

adalah anjing yang jika diisyaratkan oleh pemiliknya untuk

menangkap binatang buruan, maka dia akan mengejarnya. Jika

pemiliknya mencegahnya, maka anjing itu pun berhenti. Jika ia
menangkap binatang buruan, ia menaharurya untuk pemiliknya.
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Namun, hal yang ketiga ini terjadi perselisihan tentang

persyaratarunya.

Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang kapan hal itu
diketahui. Al Baghawi berkata dalam kitab At-Tahdzib, "Paling minim

tiga kali." Lalu dari Abu Hanifah dan Ahmad, "Cukup dua kali." Ar-
Rafi'i berkata, "Kebanyakan ulama tidak memberi batasan, karena

tidak jelasnya kebiasaan dan perbedaan tabiat anjing untuk berburu,

sehingga yang menjadi pedoman adalah kebiasaannya."

Dalam riwayat Mujalid dari Asy-Sya'bi, dari Adi
sehubungan dengan hadits ini- yang dikutip Abu Daud dan At-

Tirmidzi disebutkan, iJui ,ilqt * ,f r,\i *&'il,' & l' 
'J';:t iA

',y{e!Jctt;i r; (Aku bertanya kepada Rasulullah SAIT tentang hasil

tangkapan burung elang. Beliau bersabda, "Apa yang ditangkapnya

untukrnu, maka makanlah"J. Ini menurut versi At-Tirmidzi. Adapun

redaksi riwayat Abu Daud, i' A' ofii'rit\i j fi.\1 '^t!f a l:,J,jt ,;

'+ FU- ii ,p rit 'j6 19'uti ,'ai .|:tlo ut;i vjK @niing atau

burung yang engkau ajari, kemudian engkau melepaskannya dan

engkau menyebut nama Allah, maka makanlah apa yang

ditangkapnya untulcrnu. Afu berkata, "Meskipun ia membunuh

[tangkapan ituJ?" Beliau bersabda, "Meskipun ia membunuh asalkan

tidak memakannya"). At-Tirmidzi berkata, "Pandangan inilah yang

dipraktekkan ulama. Mereka membolehkan hasil buruan elang dan

burung pemangsa lainnya." Semakna dengan burung elang adalah

semua jenis burung pemburu lain. Kemudian kata 'jawaarih ' (hewan

pemangsa) pada ayat itu ditafsirkan oleh Mujahid dengan arti anjing-

anjing dan burung-burung. Ini pula pendapat jumhur ulama, kecuali

apa yang dinukil dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tentang perbedaan

antara hasil tangkapan anjing dan burung.

6? W ry e c'.qt bri'z;i$ c]i;:ltt 'c.t \l s1{tixo engkau

melepaskan anjing-anjingmu yang terlatih, maka jika engkau
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tnendapati anjing lain bersama anjingmu). Dalam riwayat Bayan

disebutkan, 'J?U X a* b "qY qUe it!1 (Dan jika bercampur

dengannya anjing-anjini,g dari selain anjingmu, maka jangan makan

hasil buruannya). Ditambahkan dalam riwayatnya-sesudah kalimat
'apa yangia tanggkap untukmu'- , of Uef ;9 It Ss's-bi lt {og bts

yt| ,{t'cl;1 A$ o:fi fueskipun anjing-anjing itu membunuh hasil

buruannya, kecuali jika anjing
khawatir jika ia menangkapnya

Abi As-Safar disebutkan, 'O)b

N {'|t;i r;51 (Aku berkata,

itu memakannya, maka sungguh aku

untuk dirinya). Dalam riwayat Ibnu

ry i U,) ,'FV * ,,:'6 ssst o$ ,'ai
"Bagaimana jika anjing itu memakan

hasil buruannya? Beliau bersabda, "Jangan makan, sesungguhnya ia

tidak menangkapnya untulcrnu, tetapi menangkap untuk dirinya). Akan

disebutkan sesudah beberapa bab tambahan pada riwayat Ashim dari

Asy-Syabi tentang binatang buruan yang dipanah, lalu menghilang

dan ditemukan sesudah satu hari atau lebih.

Pada hadits ini disyaratkan tasmiyah (mengucapkan

bismillaah) ketika berburu. Dalam hadits Abu Tsa'labah -sebagaimana

akan disebutkan sesudah beberapa bab- disebutkan, 'ell(,4 crV S)

J<i l' nJt ;-r'!.$'ni*Jrr prn apa yang engkau bu* *"nggrnakan

anjingmu yang terlatih, lalu engkau menyebut nama Allah, maka

makanlah). Para ulama sepakat tentang disyariatkannya hal itu. Hanya

saja mereka berselisih tentang keberadaarurya sebagai syarat dalam

menghalalkan memakan binatang hasil tangkapan. Menurut Imam

Syaf i dan sekelompok ulama -dan ia adalah riwayat dari Malik dan

Ahmad- bahwa hal itu adalah sunnah. Barangsiapa yan.g

rneninggalkannya dengan sengaja atau lupa, maka tidak

mempengaruhi halalnya memakan binatang hasil buruan. Imam

Ahmad dalam riwayat yang kuat darinya bersama Abu Tsaur dan

sekelompok ulama lain mengatakan batrwa hal itu wajib, karena

dijadikan syarat pada hadits Adi serta dijadikan landasan pemberian
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izin dalam memakan binatang hasil buruan, seperti dalam hadits Abu

Tsa'labah.

Sesuatu yang dikaitkan dengan sifat tertentu menjadi hilang

dengan tidak hilangnya sifat tersebut menurut mereka yang berpegang

dengan makna implisit suatu dalil. Sementara syarat lebih kuat

daripada sifat. Pendapat yang mewajibkan semakin kuat berdasarkan

hukum asal, yaitu haramnya bangkai. Oleh karena itu, apa yang

dip erbo lehkan harus dip erhatikan sifat-sifatnya. H asil buruan binatan g

yang telah diucapkan nama Allah ketika melepasnya sesuai dengan

sifat tersebut. Adapun yang tidak diucapkan nama Allah ketika

melepasnyatetap pada hukum asal, yaitu haram.

Sementara Abu Hanifah, Malik, Ats-Tsauri, dan sekelompok

ulama membolehkan memakan hasil buruan hewan yang dilepas tanpa

menyebut nama Allah jika dilupa, dan tidak boleh dimakan jika
sengaja tidak mengucapkannya. Namun, te{adi perbedaan dalam

madzhab Maliki, apakah hal itu diharamkan atau makruh? Menurut

para ulama madzhab Hanafi, hukumnya haram. Dalam madzhab

Syaf i -sehubungan orang yang sengaja tidak menyebut nama Allah
ketika melepas hewan pemburunya- terdapat tiga pendapat. Pendapat

paling benar adalah makruh memakan hasil buruannya. Pendapat

kedua mengatakan hanya menyelisihi yang lebih utama. Sedangkan

pendapat keempat mengatakan pelakunya berdosa karena tidak

menyebut nama Allah, namun hasil buruannya tidak haram dimakan.

Pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad 
-dalam

masalah ini- adalah membedakan antara binatang buruan dan

sembelihan. Dalam hal sembelihan, dia memilih pendapat ketiga

dalam madzhab Syafi'i. Adapun dalil mereka yang tidak

mensyaratkan menyebut nama Allah ketika menyemblih akan

diperinci pada pembahasan mendatang.

Pada hadits di atas terdapat keterangan yang membolehkan

berburu menggunakan anjing yang terlatih. Namun Ahmad dan Ishaq
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rnengecualikan anjing hitam. Keduanya berkata, "Tidak halal berburu

menggunakan anjing hitam, karena ta adalah syetan." Senada

dengarurya dinukil pula dari Al Hasan dan Ibrahim dan Qatadah.
Dalam hadits ini terdapat pula keterangan yang membolehkan

memakan apa yang ditangkap oleh anjing dengan syarat-syarat

terdahulu meskipun tidak sempat disembelih, berdasarkan sabdanya,

iti3 .j3r iri bti (Sesungguhnya tangkapan anjing adalah

penyembelihan). Seandainya anjing itu membunuh binatang

buruannya dengan kuku atau giginya, ia tetap halal dimakan.

Demikian juga bila menimpakan badannya, menurut salah satu

pendapat dalam madzhab Asy-Syaf i dan merupakan pendapat paling

kuat menurut mereka. Begitu pula seandainya binatang buruan itu

tidak dibunuh oleh anjing, tetapi ia meninggalkarurya dan masih ada

nafasnya, dan tidak ada waktu bagi pemburu untuk menyembelihnya

hingga binatang itu mati, maka pada kondisi demikian, binatang

tersebut tetap halal untuk dimakan. Hal itu berdasarkan sabdanya, op

"6tlt .j3Jr 'iri 
(Sesungguhnya tangkapan anjing adalah

p eny emb elihan) . Ini berkenaan dengan anj ing yang terlatih.

Apabila hewan buruan itu ditemukan dalam keadaan hidup dan

ada kesempatan untuk menyembelihnya, maka ia tidak halal, kecuali

disembelih. Seandainya tidak disembelih padahal masih

memungkinkan untuk menyembelihnya, maka haram dimakan, baik

karena pilihan sendiri atau terpaksa seperti tidak adanya alat untuk

menyembelih. Seandainya anjing itu tidak terlatih, maka disyaratkan

hasil buruannya untuk disembelih. Jika didapati sudah mati, maka

tidak halal untuk dimakan.

Dalam hadits ini disebutkan bahwa tidak halal memakan

binatang buruan yang ditangkap anjing pemburu bersama anjing lain.

Hal ini berlaku jika anjing lain itu tidak dilepas oleh seseorang atau

mereka yang tidak layak untuk menyembelih. Kalau diketahui pasti

bahwa anjing itu dilepas oleh orang yang juga layak menyembelih,
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maka buruan tersebut haial dimakan. Kemudian diperhatikan; apabila

keduanya melepas anjing masing-masing secara bersamaan, maka

hasil buruan itu untuk keduanya, tetapi jika tidak, maka untuk yang

lebih dahulu melepas anjingnya. Pandangan ini disimpulkan dari

penyebutan alasan pada sabdanya, 9? t"'# nt'ry &'e 6y

(sesungguhnnya engkau mengucapkan bismillaah atas anjingmu dan

tidak mengucapknn bismillaah atas aniing lainnya). Dari hadits itu

dipahami bahwa seandainya orang yang melepas anjing menyebut

nama Allah ketika melepasnya, maka hasil buruannya adalah halal

dimakan.

Dalam riwayat Bayan dari Asy-Sya'bi disebutkan, 6g oft

Jsii X, 6t? 'n "'+\ |ika anjing itu bercampur dengan anjing-anjing

yang lain, maka jangan makan hasil buruannya). Dari hadits ini

dipahami bahwa sandainya sang pemburu mendapati hewan buruan

dalam keadaan hidup, lalu dia menyembelihnya, maka halal untuk

dimakan, karena dasar dalam pembolehan itu adalah penyembelihan,

bukan tangkapan anjing.

Dalam hadits ini terdapat pula keterangan yang mengharamkan

memakan binatang buruan yang sebagiannya sudah dimakan oleh

anjing, meskipun anjing yang terlatih, karena dikhawatirkan bahwa

anjing itu menangkap buruannya untuk dirinya' Demikian pendapat

jumhur ulama. lni pula pendapat yang paling kuat di antara dua

pendapat Imam Syaf i. Dia mengatakan pada madzhab yang lama -

dan ia merupakan pendapat Malik dan dinukil dari sebagian sahabat-

bahwa binatang buruan tersebut halal untuk dimakan. Mereka yang

mengikuti pendapat ini berdalil dengan keterangan dalam hadits Amr

bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, s- i,ltt $t;t i'i ,SA-$.tp1'oi

ob :JG .;!1b'.5;1b|y ,J'6 .6* e eb ,;iii (\t d.'o\,)t',;';;,
'+|yi'ot': i,:ri 9'+ ,Ft $esungguhnya seorang Arab Badui yang biasa

disebut Abu Tsa'labah berkata, "Wahai Rasulullah, alrut memiliki



anjing yang terlatih, berilah fatwa kepadaht tentang binatang hasil

buruannya." Beliau bersabda, "Makanlah apa yang ia tangkap

untulonu." Dia berkata, "Meskipun ia memakan sebagiannya?"

Beliau bersabda, "Meskipun ia memakan sebagiannya").Hadits ini
diriwayatkan Abu Daud.

Sebagian ulama menggabungkan kedua hadits dengan berbagai

cara. Bagi mereka yang mengharamkan memahami hadits Abu

Tsa'labah dalam konteks anjing itu membunuh binatang buruannya,

lalu meninggaikannya dan kembali lagi seraya memakan sebagiannya.

Sebagian lagi menguatkan riwayat Adi, karena terdapat dalam

Shahihain dan disepakati sebagai hadits shahih. Sementara riwayat

Abu Tsa'labah tercantum di selain Shahthain dan terjadi perbedaan

tentang derajatnya. Disamping itu riwayat Adi cukup tegas disertai

alasan yang sesuai dengan pengharamarulya, yaitu kekhawatiran jika

anjing itu menangkap binatang buruan untuk dirinya, sebab hukum

asal bangkai adalah haram. Apabila kita ragu tentang sebab yang

menghalalkannya, maka kita kembali kepada hukum asal. Hal ini

didukung pula oleh makna zhahir Al Qur'an, yaitu firman 4114r, ri(i

konsekuensinya bahwa apa yang ia tangkap tanpa dilepas oleh

pemiliknya, maka buruannya itu tidak boleh dimakan. Pandangan ini

semakin kuat atas dukungan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan

Imam Ahmad, * "i" 
'*;1 sl;ri ,'FU'S't:")t Js6'j3r aLif ri1

ryb ob'*;'l t liri.K F'U ii ,p'^a;ti tsyt (Jika engkau melepas

anjing, lalu ia memaknn buruannya, maka jangan memakan [hasil
buruannya ituJ, karena sesungguhnya ia menangkap untuk dirinya,

dan jika engkau melepaskannya, lalu ia membunuh dan tidak

memakannya, maka makanlah [hasil buruannyaJ, karena

sesungguhnya ia menangkap untuk pemilibtya). Hadits ini

diriwayatkan Al Bazzar melalui jalur lain dari Ibnu Abbas. Ibnu Abi

Syaibah juga meriwayatkan dari hadits Abu Rafi' yang semakna
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dengannya. Seandainya sekadar menangkap itu sudah mencukupi,

tentu tidak butuh kepada tambahan kalimat "untuk kamu."

Adapun mereka yang membolehkan memakan hasil binatang

buruan yang telah dimakan sebagiannya oleh anjing, memahami

hadits Adi dalam konteks makruh yang berarti bimbingan agar

meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Sementara hadits Abu

Tsa'labah untuk menjelaskan bolehnya hal itu. Sebagian mereka

berkata, "Letak kesesuaiarurya, Adi berada dalam kondisi kehidupan

yang lapang, maka disarankan menempuh yang lebih utama, berbeda

dengan Abu Tsa'labah yang kondisi hidupnya cukup sulit." Namun,

ini jelas tidak kuat karena adanya penegasan alasan pelarangan dalam

hadits, yaitu kekhawatiran bahwa anjing itu menangkap untuk dirinya.

Ibnu At-Tin berkata, "sebagian sahabat kami mengatakan

hadits itu bersifat umum, maka harus dipahami dalam konteks dimana

binatang buruan itu mati karena terlalu kuat berlari, atau karena

menabrak sesuatu, lalu didapati oleh anjing dan dimakannya. Pada

kondisi demikian tidak ada lagi kaitan dengan pelepasan dan tidak

pula penangkapan untuk pemiliknya." Dia berkata, "Kemungkinan

makna sabdanya 'apabila ia memakannya maka jangan makan',

adalah anjing itu menangkap sendiri binatang buruan dan

memakarurya tanpa dilepaskan oleh pemiliknya. Dengan demikian,

kalimat ini terputus dari yang sebelumnya." Namun, sangat jelas

bahwa pendapat ini jauh dari maksud yang sebenarnya.

Ibnu Al Qishar berkata, "Sekadar melepas anjing merupakan

penangkapan untuk kita, karena anjing tidak memiliki niat.

Sesungguhnya ia berburu karena dilatih. Jika yang menjadi pedoman

adalah perbuatannya menangkap untuk kita atau untuk dirinya, lalu

terjadi perbedaan hukum pada kedua kondisi itu, maka ini hanya dapat

diketahui berdasarkan niat, yaitu orang yang melepaskannya. Jika

seseorang melepaskan anjingnya berarti anjing itu menangkap

binatang buruannya untuknya. Jika dia tidak melepaskannya, maka

anjing tidak menangkap untuk pemiliknya." Namun, pendapat ini pun
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cukup jelas jauh dari makna hadits dan bertentangan dengan redaksi

hadits.

Jumhur berkata, "Makna firman-Nya 'menangkap untuk

kamul adalah berburu untuk kamu. Syariat telah menetapkan

perbuatan anjing memakan sebagian dari hasil binatang buruannya

adalah tanda ia menangkap untuk dirinya dan bukan untuk

pemiliknya. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan, ,y qi ol

'ralz t ilI iJ Xy'ls? ya y.t (Jika anjing meminum darah buruannya,

maka jangan memakan [hasil buruan ituJ, karena sesungguhnya ia

belum memahami latihan yang engkau berikan kepadanya). Ini
mengisyaratkan bahwa jika anjing itu memulai memakan binatang

buruannya berarti ia belum terlatih seperti yang disyaratkan.

Salah seorang ulama madzhab Maliki menempuh jahx tarjih
(menguatkan salah satu pendapat yang ada). Dia berkata, "Kalimat ini
(ika ia memakannya...) disebutkan Asy-Sya'bi dan tidak disebutkan

oleh Hammam. Kemudian kalimat tersebut bertentangan dengan

hadits Abu Tsa'labah." Namun, cara tarjih ini tertolak berdasarkan

keterangan terdahulu. Sebagian mereka berpegang kepada ijma'yang
membolehkan memakan binatang hasil buruan yang telah digigit oleh

anjing dan hendak dimakannya tapi sempat didapatkan oleh si

pemburu sebelum anjing itu memakannya. Mereka berkata,

"Seandainya perbuatan anjirrg yang memakan sebagian binatang

buruan menunjukkan bahwa ia menangkap untuk dirinya, maka

perbuatannya yang telah menggigit binatang buruan dan keinginannya

untuk memakarurya adalah sama seperti ifu." Namun, ijma' yang

dimaksud mensyaratkan pemburu menunggu sesaat hingga melihat

apakah anjing itu benar-benar memakannya atau tidak.

Dalam hadits ini disebutkan pula tentang bolehnya berburu

untuk mengambil manfaat binatang buruan, baik untuk dimakan atau

dijual. Begitu pula diperbolehkan berburu sebagai suatu kegemaran

dengan syarat hewan yang ditangkap harus disembelih dan

l
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dimanfaatkan. Hal ini tidak disukai oleh Imam Malik. Namun, jumhur

ulama berbeda pendapat dengannya. Al-Laits berkata, "Aku tidak

mengetahui perkara yang haq (benar) lebih mirip dengan kebatilan

dibanding itu." Seandainya binatang buruan tidak diambil manfaatnya,

maka diharamkan, karena termasuk kerusakan di muka bumi dengan

memusnahkan satu jiwa secara sia-sia. Sungguh keliru jika

dibolehkan, karena bila dilakukan pembunuhan hewan dalam jumlah

yang cukup banyak tanpa ada manfaat, maka hukumnya makruh.

Sementara ini merupakan konsekuensi perbuatan tersebut. Disamping

itu, berburu terkadang menyibukkan diri dari sebagian kewajiban dan

sejumlah perkara yangmandub (yang disukai).

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas yang

dinisbatkan kepada Nabi SAW,'S{ ltp\t €t yt ,Q n;$ ',f-' ',i

(Barangsiapa yang tinggal di pedalaman niscaya perilalamya kasar,

dan barangsiapa yang mengikuti binatang buruan niscaya akan lalai).

Ia memiliki pendukung dari hadits Abu Hurairah yang juga dikutip

At-Tirmidzi, dan hadits lain yang dikutip Ad-Daruquthni di l<rtab Al
Afrad dari Al Bara' bin Azib, lalu dia berkata, "Ini hanya

diriwayatkan oleh Syarik." Di dalamnya disebutkan tentang bolehnya

memelihara anjing yang terlatih untuk berburu. Pembahasannya lebih

lengkap akan dipaparkan pada hadits tff ;a U (Barangsiapa

memelihara anjing).

Hadits pada bab ini dijadikan dalil tentang bolehnya menjual

anjing untuk berburu karena dinisbatkan kepada pemiliknya

sebagaimana pada kata "anjingmu." Namun, mereka yang

melarangnya menjawab bahwa penisbatan disini bermakna

pengkhususan bukan kepemilikan.

Kemudian hadits ini dijadikan dalil pula oleh mereka yang

menganggap sisa air minum anjing berburu adalatr suci, berbeda

dengan anjing-anjing lain, karena syariat mengizinkan memakan

daging di tempat yang telah digigit anjing itu. Sementara hadits yang
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ada tidak menyebutkan soal kewajiban untuk mencucinya. Seandainya

mencuci bekas gigitannya adalah wajib, niscaya akan dijelaskan.

Sebagian ulama berkata, "Dimaafkan memakan bagian hewan yang

digigit oleh anjing meskipun najis berdasarkan hadits ini." Lalu

mereka yang mengatakan air bekas minum anjing adalah najis

menjawab bahwa kewajiban mencuci bekas anjing sudah masyhur di

kalangan sahabat serta telah diketahui sehingga tidak perlu disebutkan

dalam hadits di atas. Namun, jawaban ini perlu ditinjau kembali.

Kemudian pendapat yang mengatakan hal ini termasuk perkara yang

dimaalkan menjadi kuat, karena ketika anjing berlari dengan sekuat-

kuatnya, maka air liurnya menjadi kering, sehingga bekas gigitarurya

pada hewan buruan aman dari air liurnya.

Sabda Nabi SAW, "Makanlah apa yang ia tangkap untulonu"

dijadikan dalil bahwa seandainya seseorang melepas anjingnya untuk

mengejar binatang buruan tertentu, lalu anjing itu memburu hewan

lain, maka jika berhasil menangkap hewan lain tersebut, niscaya halal

untuk dimakan, berdasarkan konteks umum sabdanya, "Apa yang ia

tangkap", dan ini adalah pendapat jumhur. Sementara Imam Malik
berkata, "Jika demikian keadaannya, maka tidak halal dimakan." Ini
pula pendapat Imam Syafi'i yang diriwayatkan melalui jalur Al
Buwaithi.

Catatan

Ibnu Al Manayyar berkata, '?ada semua ayat maupun hadits-

hadits yang disebutkan tidak ada keterangan yang menylnggung

tentang tasmiyah (menyebut nama Allah) yang dijadikan judul bab,

kecuali hadits yang terakhir dari Adi. Seakan-akan dia

menggolongkannya sebagai penjelasan bagi apa yang disebutkan

secara global oleh dalil-dalil tentang tasmiyah. Sementara di antara

ulama ushul terdapat perselisihan tentang kata mujmal (global) jika

beriringan dengan qarinah lafzhiyyah (lafazh penjelas), apakah dalil
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itu tetap dianggap mujmal (global) ataukah menjadi dalil yang bersifat

khusus?"

Namun pernyataannya, "maupun hadits-hadits" menimbulkan

asumsi bahwa pada bab ini terdapat beberapa hadits, padahal tidak

demikian, karena tidak disebutkan kecuali hadits Adi. Benar,

disebutkan penafsiran dari Ibnu Abbas. Seakan-akan dia

meng go longkannya sebagai hadits. Kemudian p emb ahas annya tentang

tasmiyah yang disebutkan pada akhir hadits Adi tertolak, karena ia

bukan maksud Imam Bukhari. Bahkan Imam Bukhari melakukan

kebiasaann y a y ang mengisyaratkan keteran gan di sebagian j alur hadits

yang dia kutip. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan sesudahnya

dari jalur Ibnu Abi As-Safar dari Asy-Syabi, jfi |*3|113:'c:ailu1

(Jika engkau melepaskan anjingmu dan menyebut nama Allah, makn

makanlah). Dalam riwayat Bayan dari Asy-Sya'bi, ',!;)5 'c,,f-\1 61

J(r l' lt ;:f ':yai;ir 
Qika engkau melepaskan anjingmu yang

terlatih dan engkau menyebut nama Allah, makn makanlah). Oleh

karena pengaitan 'terlatih' telah disepakati, meskipun tidak disebutkan

pada jalur pertama, maka tasmiyah (mengucapkan bismillaah) jaga

sama seperti itu.

2. Berburu Menggunakan Mi'raadh (Anak Panah yang Mengenai

sasarannya dengan Bagiannya yang Tumpul)

€u.lrt)?p'Gf3 itrt?r aft ,9i!Au..nJ,.it €. ; i.t lui
cit d y.r ;,' :At ;-;{', .;t'rti iwi'et}l:'+cJ6

.it- ,rt:i\t1

Ibnu Umar berkata tentang hewan yang terbunuh dengan

bunduqah, "Ia tergolong mauquudzah (hewan yang mati terpukul)."

tu tl'r
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Salim, Al Qasim, Mujahid, Ibrahim, Atha', dan Al Hasan tidak
menynkainya. Al Hasan tidak menyukai melemparkan bunduqah di
desa-desa dan kota-kot4 tetapi menganggap tidak mengapa pada
selainnya.

',.n'f.o;'U*'*-,iG'ptf 
tilt o...f /:t *'*

ilt- ,,>tJ;lt f &, * \t ;* )t J;r';L 'ju ^:; 
hr

'J?U x q:';y ,p *'; qvi tiv |F ,='d;i ri1

t,u 
"J 

'S{s'6)'a:K'*L'ri 
ri1 'ju ,}t ,},-:ri |*ff

o. 1,.,,"a.# *u :t;i Ct ,:d|L uJJ 'f fy ,"j?U ), :Jv ry{
;.:t dluy |i?tr ,iti it * i \u { ,v.,i ,'.x

.?r ,v? lr,:ak JL
5476. Dari Abdullah bin Abu As-Safar, dari Asy-Sya'bi, dia

berkata: Aku mendengar Adi bin Hatim RA berkata, "Aku bertanya
kepada Rasulullah SAW tentang mi'raadh, maka beliau bersabda,

'Jika engkau membidik dan mengenai [binatang buntanJ dengan

bagiannya yang tajam, maka makanlah, tetapi jika ia mengenainya
dengan sisinya yang tidak tajam lalu membunuhnya, sesungguhnya ia
adalah waqiidz [hewan yang mati terpukulJ, maka jangan engkau

makan'. Aku berkata, 'Aku melepaskan anjingku.' Beliau berkata,

"Jika engkau melepaskan anjingmu dan engkau menyebut nama
Allah, moka makanlah fhasil tangkapannyaJ'. Aku berkata, 'Jika ia
makan?' Beliau bersabda, 'Jangan makan, karena sesungguhnya ia
tidak menangkap untukmu, tetapi ia menangkap untuk dirinya'. Aku
berkata, 'Aku melepaskan anjingku dan aku mendapati anjing lain
bersamanya'. Beliau bersabda, 'Jangan makan, karena sesungguhnya
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mgkau menyebut nama Allah atas anjingmu dan tidak menyebut

nama Allah atas anjing yang lain'."

Keterangan Hadits:

(Bab berburu menggunakan mi'radh). Penafsiran kata

mi'raadh sudah disebutkan pada bab terdahulu.

eu;Jt: lr", hf : ii3tt;:r arl 'ilrrJq l."*:, e. 
'P it ',Sti)

;,ary iWt bttlt "+fuj (Ibnu (Jmar berkata tentang hewan

terbunuh dengan bunduqah, "Ia tergolong mauquudzalt." Salim, Al

Qasim, Mujahid, Ibrahim, Atha', dan Al Hasan tidak menyukainya).

Atsar Ibnu Umar disebutkan Al Baihaqi dengan sanad yang maushul

dari Abu Amir Al Aqdi, dari Zuhair (Py Y*"ryryd).d. Zaidbtn

Aslam, dari Ibnu IJmar, dia berkata, 
-o'|'jijJr -t! p*JU eJ.,ftlJt (Hewan

yang terbunuh dengan bunduqah, maka ia adalah mauquudzaft). Ibnu

Abi Syaibah meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dia tidak

makan apa yang mati karena terkena bunduqah. Imam Malik

menyebutkan dalam kitab Al Muwaththa' dari Nafi' , ftr;t;9 *:

* i.t Ap CW t;L:r;i *V l-4X.Va gn, melempar dua burung

dengan batu, dan batu itu mengenai keduanya, lalu seekor mati, dan

Ibnu tJmar membuangnya). Salim yang disebutkan di atas adalah lbnu

Abdillah bin Umar, dan Al Qasim adalah Ibnu Muhammad bin Abu

Bakar Ash-Shiddiq. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ats-Tsaqafi,

dari Llbaidillah bin IJmar, dari keduanya, bahwa keduanya tidak

menyukai (binatang buruan yang didapatkan menggunakan)

bunduqah, kecuali jika sempat disembelih. Imam Malik menyebutkan

dalam kitab Al Muwaththa', "sampai berita kepadanya bahwa Al

Qasim bin Muhammad tidak menyukai binatang buruan yang dibunuh

dengan mi'raadh dan bunduqah'." Mengenai atsar Mujatrid

diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah melalui dua jalur bahwa dia tidak

menyukai binatang buruan yang ditangkap menggunakan bunduqah.



Pada salah satunya diberi tambahan, "Jangan makan, kecuali sempat

disembelih." Adapun riwayat Ibrahim An-Nakha'i dinukil Ibnu Abi

Syaibah dari riwayat Al A'masy darinya, "Jangan makan apa yang

terkena bunduqah, kecuali disembelih." Sedangkan riwayat Atha',

Abdttnazzaq mengatakan, "Diriwayatkan dari Juraij, Atha' berkata,

'Jika engkau melempar binatang buruan dengan bunduqah dan engkau

sempat menyembelihnya, maka makanlah, dan jika engkau tidak

sempat menyembelihnya, maka jangan memakannya'." Kemudian

riwayat Al Hasan Al Bashri, maka dikatakan Ibnu Abi Syaibah,

"Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari Al Hasan,

'Jika seseorang melempar binatang buruan dengan jullaahiqah, maka

jangan makan, kecuali engkau sempat menyembelihnya'." Kata

jullaahiqalr berasal dari bahasa Persia, maknanya adalah bunduqah.

Bentuk j amaknya adalah j ull aahiq.

ot3a 
"+it. 

f;N. aj- lj ,12i\t2 6it ,t y., ,tt ih)t 'o;) Al
Hasan tidak menyulmi melemparkan bunduqah di desa-desa dan di

kota-kota namun tidak melihat larangan pada selainnya). Atsar irri

dinukil dengan sanad yang maushul oleh...l Kemudian Imam Bukhari

menyebutkan hadits Adi bin Hatim dari jalur Abdullah bin Abu As-

Safar, dari Asy-Sya'bi, yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

3. Binatang yang Terkena Mi'raadh dengan bagiannya yang

Tidak Tajam

U Lfi ,JG & ?nt *a, €.L ;.|s* *
.:,r), 'pf 6"1g ,ii .:^l;Jr ;)\tr

c

?)ut u.
., aI.,i Ul (

l). J .

t lz

d-r t

I Terdapat bagian kosong pada naskah asli.
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5477. Dari Hammam bin Al Harits, dari Adi bin Hatim RA,

dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami

melepaskan anj ing-anjing yang terlatih'. Beliau bersabda,' Makanlah

apd yang ia tangkap untuhnu'. Aku berkata, 'Meskipun anjing-anjing

itu membunuhnya?' Beliau bersabda, 'Meskipun aniing-anjing itu

membunuhnya'. Aku berkata, 'Sesungguhnya kami melempar

binatang buruan dengan mi'raadh'. Beliau bersabda, 'Makanlah

binatang yang ia lukai, dan binatang yang terkana oleh sisinya yang

tidak taj am, maka j angan engkau makan'. "

5s!era@:
Dalam bab ini disebutkan hadits Adi bin Hatim dari jalur

Hammam bin Al Harits, dari Adi, secara ringkas. Saya sudah

menj elaskan kandungannya pada bab pertama.

4. Berburu Menggunakan Busur

ct ,

.il<i
t-.

-t4

Jt',t ! ib, tl'rJ-'+ oQ rv a? $y :gtr.y:r #Jt Jttj
'* U.? r;1 :ftrr.y Jtii .ijtr'j?j ,ttr;.

)1 
'u ,f) J' ?I,-t ,*: C ;-*\t

.t,.;F:1i LL 6 gi ,;; *;;.H'oi'i;iti
Al Hasan dan Ibrahim berkata, "Jika ,rr.or* memukul

binatang buruan, lalu tangan atau kakinya terpisatr, maka jangan

makan bagian yang terpisah itu dan makanlah yang sisanya." Ibrahim
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berkata, "Jika engkau memukul lehernya atau pertengahannya, maka

makanlah." Al A'masy berkata dai Zaid, "Seekor keledai menyerang

seorang laki-laki keluarga Abdullah, maka mereka memerintahkannya

untuk memukulnya pada bagian yang mudah, lalu tinggalkanlah apa

yang terjatuh darinya, dan makanlah ia."

f'.,ur,il ,l' ; U ,* i|iv"'"*At * g': * ,l.i,,t,€) f
,/'p..+i * f'ttt {eq e "f\i ,76,Jt ,yi', i;
6d,j6 rC &a,ja,;4,#,A er'4-,
I oD ,W U{U >u a} i*;'uY ,7.' ff 'd t';i
1r 

"tt';iu;;',>V 
\4 ti+.'tk) i*U VY

bV q,J(; I' rt o';'u #t'*iKr'-V 6'),;i5
.'Jts'ittt *,iG -b *'l,;<',.

5478. Dari Abu Idris, dari Abu Tsa'labatr Al Khusyani, dia

berkata, "Aku berkata, 'Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami berada

di negeri kaum Ahli Kitab, apakah kami makan pada wadah-wadah

mereka; dan di negeri tempat berburu, aku berburu menggunakan

busurku dan anjingku yang tidak terlatih dan anjing yang terlatih,

maka apakah yang boleh bagiku?' Beliau bersabda, 'Adapun yang

engkau sebutkan daripada Ahli Kitab, jika engkau mendapatkan

wadah selainnya maka jangan makan dengan wadah mereka, dan jika

engkau tidak mendapatkan (selainnya) maka cucilah ia dan makanlah

dengan menggunakannya. Binatang yang engkau buru menggunakan

busur dan engkau menyebut nama Allah maka makanlah, dan yang

engkau buru dengan anjingmu yang terlatih dan engkau menyebut

nama Allah, maka makanlah, dan yang engkau buru dengan anjingmu
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i

yang tidak terlatih dan engkau sempat menyembelihnya, maka

makanlah'."

@:
(Bab berburu menggunakan busur). Busur adalah sesuatu yang

sudah dikenal. Ada yang terbuat dari beberapa kayu dan ada juga yang

menggunakan satu kayu. Kata qaus (busur) digunakan juga untuk

buah yang terdapat di bawah pohon kurma, tetapi itu bukan makna

yang dimaksud di tempat ini.

,d,ri,=rlr Jiit I hr\iU'+ 06 (* q* ttl:'pat7j5 iAt'J'6')
i j.6 |Y, (Al Hasan dan lbrahim berknta, "Apabila seseorang

memulai binatang buruan, lalu tangan atau kakinya terpisah, maka

jangan makan yang terpisah dan makanlah yang selainnya".). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan, I'i.A $'S-1 (Dan dia boleh

memakan selainnya). Atsar Al Hasan disebutkan Ibnu Abi Syaibah

dengan sanad yang maushul dari Al Hasan melalui para periwayat

kitab Ash-Shahih, diaberkata tentang seorang laki-laki yang memukul

binatang buruan, lalu terpisatr bagian tangan atau kaki sernentara

hewan itu masih hidup, lalu mati, maka dia berkata, "Jangan

memakannya dan jangan mernakan apa yang terpisah darinya, kecuali

engkau memukulnya dan terpisatr darinya serta mati saat itu juga. Jika

demikian halnya, maka diaboleh mertakannya."

Sedangkan atsar Ibratrim kami kutip dari riwayatnya bukan

dari pendapatnya, tetapi dia tidak menanggapinya, seakan-akan

menyetujuinya. Ibnu Abi Syaibatr berkat4 Abu Bakar bin Alyasy
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari

Alqamah, dia berkata, "Apabila seseorang mernukul binatang buruan,

lalu salatr satu anggota badannya terpisah, maka bagian yang terpisah

itu dibuang dan yang tersisa dapat dimakan." Ibnu Al Mundzir

berkata, "Mereka berbeda pendapat dalam masalah ini, Ibnu Abbas
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dan Atha' berkata, 'Jangan makan anggota badan yang terpisah dan

juga seluruh badannya yang tersisa'. Ikrimah berkata: Jika ia berlari

dalam keadaan seperti itu sesudah sebagaian anggota badannya

terpisah, maka jangan makan anggota badan yang terpisah dan jatuh,

tetapi binatang buruan itu boleh dimakan'. Namun, jika ia mati ketika

dipukul maka makanlah seluruhnya dan juga yang terpisah'. lni pula

yang dikatakan Imam Syaf i. Dia berkata, 'Tidak ada perbedaan

apakah ia terputus dua bagian atau kurang darinya selama ia mati pada

saat dipukul'. Sementara dari Ats-Tsauri dan Abu Hanifah disebutkan,

'Jika dia memutusnya menjadi dua bagian, maka dimakan semuanya,

jika diputus sepertiga dari bagian kepala, maka hukumnya sama

seperti itu, tetapi jika yang terputus sepertiga dari bagian ekor, maka

dimakan dua pertiga dari apa yang mendekati kepala, dan jangan

makan sepertiga yang ada di bagian ekor'."

'k"t ti l;rL '4? rit :','rt;.1 )Aj lnrahim berkata, "Jika

engkau memulrul lehernya atau bagian tengahnya'). Ibrahim yang

dimaksud adalah An-Nakha'i.

.lt ...\V il' # JT u h,rb jiaiA;,*t) t ),iitr J,6:, @t!..

A'masy berkata dari Zaid, "Seekor keledai menyerang seorang laki-
laki keluarga Abdullah..."). Bagim ini dinukil Ibnu Abi Syaibah

dengan sanad yang maushul dar,: Isa bin Yunus, dari Al A'masy, dari

Zaid bin Watrab, dia berkata, "Ibnu Mas'ud ditanya tentang seorang

laki-laki yang memukul kaki keledai dan dia khawatir

memutuskannya. Dia berkata, 'Tinggalkan apa yang terjatuh dan

sembelih apa yang tersisa, lalu makanlah'." Dari sini diketahui Zaid

yang dimaksud pada atsar di atas, yaitu Ibnu Wahab, seorang tabi'in
senior, dan Abdullah adalah lbnu Mas'ud, sedangkan keledai itu
adalah keledai liar. Adapun keluarga laki-laki yang berasal dari

keluarga Ibnu Mas'ud, belum saya ketahui namanya. Ibnu At-Tin
membahas lebih mendalam dalam syarahnya tentang apakah keledai
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itu liar atau jinak? Kemudian dia menukil perbedaan pendapat dalam
madzhab Maliki tentang keledai jinak.

Kesesuaian atsar-atsar ini dengan hadits ditinjau dari sisi
persyaratan penyembelihan pada perkataannya, "Engkau sempat
menyembelihnya, maka makanlah", karena pengertiannya apablla
binatang buruan itu mati karena ditabrak tanpa sempat disembelih,
maka tidak boleh dimakan. Ibnu Baththal berkata, "Mereka sepakat

bahwa jika anak panah mengenai binatang buruan dan melukainya,
maka boleh dimakan meskipun tidak diketahui apakah ia mati karena
luka, atau karena terjatuh dari atas, atau terjatuh di atas tanah. Namun,
mereka sepakat jika binatang itu terjatuh dari atas gunung -misalnya-
dan mati, maka tidak boleh dimakan. Adapun jika anak panah tidak
menembus sasarannya, maka tidak dimakan kecuali jika sempat

disembelih." fbnu At-Tin berkata, "Jika diputus dari binatang buruan
itu apa yang dianggap tidak ada kehidupan sesudahnya, maka seakan-

akan pukulan itu telah mematikannya, sehingga bisa menggantikan
posisi sembelihan. hilah yang masyhur dari madzhab Imam Malik
dan yang selairurya."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abdullah
bin Yazid, dari Haiwah, dari Rabi'ah bin Yazid Ad-Dimasyqi, dari
Abu Idris, dari Abu Tsa'labah Al Khusyani. Abdullah bin Yazid
adalah Al Muqri sedangkan Haiwah adalah Ibnu Syuraih.

'rr,:"lir 1fis g.i ,* (Dari Abu Tsa'labah Al Khusyani).

Dinisbatkan kepada Bani Khusyain marga An-Namr bin Wabrah bin
Taghlib Ibnu Hulwan bin Imran bin Ilhaf bin Qudha'ah.

iq ,fl ;l g:t fl I' E ti- (Atat berkata, "Wahai Nabi Allah,

sesungguhnya kami berada di negeri kaum Ahli Kitab'). Maksudnya,
di Syam. Sejumlah kabilah Arab tinggal di Syam dan memeluk agama

Nasrani. Di antara mereka adalah keluarga Ghassan, Tannukh, Bal:z,
dan marga-marga Qudha'ah, di antaranya Banu Khusyain keluarga
Abu Tsa'labah. Kemudian te{adi perbedaan tentang nama Abu
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Tsa'labah. Dikatakan, dia adalah Jurtsuum, dan ini pendapat

kebanyakan ulama. Sebagian mengatakan Jurhum, sebagian lagi

mengatakan Nasyib. Ada pula yang mengatakan Jurtsum (sama

dengan yang pertama hanya saja tidak dipanjangkan), sebagian

mengatakan Jurtsumah, lalu sebagian mengatakan Gharnuq. Ada yang

mengatakan; Nasyir, Lasyir, Lasyi, Lasyin, Lasyumah. Begitu pula

teqadi perbedaan tentang nama bapaknya, dikatakan; Amr, Nasyib,

Nasib, Nasyir, Lasyir, Lasyi, Lasyin, Lasyim, Lasim, Julluhum,

Humair, Jurhum, dan Jurtsuum. Kemudian dalam penyebutan

namanya yang digandeng dengan nama bapaknya terdapat banyak

pendapat. Dia masuk Islam sebelum perang Khaibar dan turut serta

dalam baiat Ridhwan, lalu dia pergi kepada kaumnya dan mereka

masuk Islam. Dia memiliki saudara laki-laki yang biasa disebut Amr

yang juga memeluk Islam.

tW €. eoao wadah-wadah mereka?). Kata aaniyah adalah

bentuk jamak dari katainaa" sedangkan awaanii adalatr bentuk jamak

daripada aaniyah. Pertanyaan ini dijawab, "Jika kamu mendapatkan

selainnya, maka jangan makan dengan wadah-wadah itu, tapi jika

tidak mendapatkan selainnya, maka cucilah dan makanlatr dengan

wadah-wadah itu." Perintah ini dijadikan pegangan oleh mereka yang

berpendapat bahwa menggunakan wadatr milik Ahli Kitab tergantung

kepada pencuciannya, dikarenakan mereka sering berinteraksi dengan

hal-hal yang najis. Bahkan sebagian mereka ada yang menggunakan

sesuatu yang najis dalam hal-hal yang bersifat ritual'

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Para ahli fikih berbeda pendapat

dalam hal itu, karena adanya pertentangan antara kaidah dasar dengan

keadaan yang umum terjadi. Mereka yang berpendapat sesuai indikasi

hadits ini berdalil bahwa dugaan yang diperoleh dari keadaan yang

umum lebih kuat daripada dugaan yang diperoleh dari kaidah dasar'

Sedangkan yang berpendapat bahwa hukum itu kembali kepada

kaidah dasar hingga yakin adanya najis, mereka memberikan dua

jawaban. Salah satunya, perintah untuk mencuci dipahami dalam
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konteks istihbab (anjuran) sebagai sikap hati-hati sekaligus
memadukan antara hadits ini dan apa yang diindikasikan oleh kaidah

dasar. Kedua, maksud hadits Abu Tsa'labah adalah ketika diyakini
adanya najis. Hal itu dikuatkan dengan disebutkannyakata 'Majusi',
karena bejana-bejana mereka itu najis, sebab sembelihan mereka tidak
halal." An-Nawawi berkata, "Maksud 'wadah' pada hadits Abu
Tsa'labah adalah wadah untuk masak daging babi dan tempat minum

khamer, sebagaimana ditegaskan dalam riwayat Abu Daud, )sd 6l

Jtit Pt g) e oi:;;, r-Pt €yi e o'rr,;w- i, ,*es,it bi
(Sesungguhnya kami bertetangga dengan Ahli Kitab dan mereka

memasak babi di periuk-periuk mereka dan minum khamer di bejana
mereka. Maka beliau bersabda...), lalu disebutkan jawaban dari Nabi
SAW selengkapnya." Adapun yang dimaksud oleh ahli fikih, adalah

semua bejana orang kafir yang tidak digunakan untuk tempat sesuatu
yang najis, maka boleh digunakan meskipun tidak dicuci. Hanya saja
yang lebih utama adalah mencucinya terlebih dahulu untuk keluar dari
perselisihan tersebut. Namun, kemungkinan menggunakannya tanpa
dicuci adalah makruh berdasarkan jawaban pertama, yang merupakan
makna zhahir hadits. Adapun menggunakannya setelah mencuci lebih
dahulu adalah rukhshah (suatu keringanan) jika didapatkan wadah
yang lain. Adapun bila tidak didapatkan maka diperbolehkan dan tidak
makruh berdasarkan larangan makan menggunakan wadah-wadah
mereka secara mutlak dan izin menggunakannya jika tidak ada wadah
yang lain setelah dicuci terlebih dahulu. Hal ini dijadikan pegangan

oleh sebagian ulama madzhab Maliki untuk mendukung pendapat
mereka yang mengharuskan menghancurkan bejana/tempat khamer,
karena wadah tersebut tidak menjadi suci dengan sebab dicuci.
\{ereka berdalil bahwa seandainya mencuci wada}r itu dapat

mensucikarurya, maka perincian itu kehilangan maknanya. Namun, hal
rtu ditanggapi bahwa perincian itu tidak terbatas pada wujud benda

1'ang najis sehingga tidak suci, bahkan mungkin untuk membimbing
kepada yang lebih utama, karena bejana/wadah yang dipakai untuk

i

i
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memasak babi akan menjadi kotor meskipun dicuci. Hal itu
sebagaimana tidak disukai minum pada wadah yang dipakai untuk

bekam meskipun dicuci, karena dapat menimbulkan rasa jijik.

Ibnu Hazm berpegang kepada makna zhahir. Dia berkata,

"Tidak boleh menggunakan bejana/wadah Ahli Kitab, kecuali dengan

dua syarat; pertama, tidak mendapatkan wadah yang lain. Kedua,

mencucinya terlebih dahulu." Namun pendapat ini dijawab

berdasarkan keterangan terdahulu bahwa perintah mencuci ketika

tidak ada yang lain menunjukkan bahwa ia menjadi suci jika dicuci,

sedangkan perintah menjauhinya ketika ada yang lain merupakan

penekanan untuk menghindarinya, seperti pada hadits Salamah berikut

tentang perintah memecahkan periuk-periuk yang dipakai untuk

memasak bangkai, dimana dikatakan, "Seorang laki-laki berkata,

'Atau kami mencucinya?' Beliau bersabda, 'Atau seperti ittt'." Beliau

memerintahkan untuk memecahkan sebagai penekanan untuk

menjauhinya, kemudian diizinkan untuk mencucinya sebagai bentuk

keringanan. Demikian juga yang harus dipahami di tempat ini.
o'- t ( '

,/'t *l * f3Vr) (Di negeri tempat berburu alcu berburu

dengan busurla). Beliau SAW bersabda sebagai jawabannya, "Dan

binatang yang engkau buru menggunakan busurmu dan engkau

menyebut nama Allah, maka makanlah). Hal ini dijadikan pegangan

oleh mereka yang mewajibkan tasmiyah (menyebut nama Allah) atas

binatang buruan dan sembelihan. Hal ini sudah dipaparkan pada hadits

sebelumnya. Demikian juga saya telah menjelaskan untuk pertanyaan

ketiga, yaitu berburu menggunakan anjing. Kalimat 'maka makanlah'

disebutkan disertai penjelasannya dalam riwayat Abu Daud, dari

hadits Amr bin Syr'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ti i$t- (ryi';ti

.15 
j,t t,,/'g e dG -nit c.{$F '^1<f ti'E,J tl l' 

'Jfl 6"|,)s'# i
'!b * rb :J$ \* * ot]r :Jts ',;t ?')i gt'lt|;,*? t )t'o:'') 6

?'ji *t :,"j')t
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yaitu Abu Tsa'labah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya alat

memiliki anjing yang terlatih 
-hadits 

yang di dalamnya disebutkan-
berilah fatwa tentang busurlat. Beliau bersabda, 'Maknnlah qpa yang

didapatkan untuhnu oleh busurmu dalam keadaan disembelih dan

tidak disembelih'. Dia berkata, 'Jika ia menghilang dariku?' Beliau

bersabda, 'Jika ia menghilang darimu selama belum membusuk atau

engkau mendapatkan bekas selain anak panahmu'.'). Kandungan

hadits ini akan diulas setelah tiga bab, yaitu pada bab, "Binatang

Buruan yang menghilang selama dua atau tiga hari.".

5. Khadzf dan Bunduqah

;f r;l r ,# ? -t;. hill- u/ru q *i') f3 *
i ,{ jtlik *, ,slrr'Jr p"., .1, * *;:i:; ;nr +
oL{')l- 91At * e'{,r'Pit'J- ;nt Jy, oy Ju#
i tiA', ,'ru ,_ ,* ,t, if-b y ic*-'t it ,,t,v', -.:';At i,*-
'*'a;*;i ,;i ib irx.'r)ii * ry ; .;t'*, ,1$:t',.<,:

-.:'ilAt if o1, 1. i, ). t ).
XJP olt uI^, c,ul J_f -t

'e)A?i \ tJrx ui,

/oo,/,o t t@ , .- -

1l- ,*tt*)l ,f ue Ot ,J-,-r

k')k
5479. Dari Waki' dan Yazid bin Harun -dan redaksinya

menurut versi Yazid- dari Kahmas bin Al Hasan, dari Abdullah bin
Buraidah, dari Abdullah bin Mughaffal, sesungguhnya dia melihat

seorang laki-laki menggunakan khadzf, maka dia berkata, "Jafigafl

engkau menggunakan khadzf, karena sesungguhnya Rasulullah SAW

melarang khadzf -atau beliau tidak menyukai khadzf- dan beliau

bersabda, 'Sungguh ia tidak bisa digunakan berburu binatang buruan

dan tidak bisa melawan musuh, tetapi ia bisa mematahknn gigi dan
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mencopot mata'. Kemudian dia melihat orang itu menggunakan

khadzf sesudahnya, maka dia berkata kepadanya, 'Aku menceritakan

kepadamu dari Rasulullah SAW bahwa beliau melarang menggunakan

khadzf -atau tidak menyukai khadzf- tapi engkau masih

menggunakannya, aku tidak akan berbicara denganmu begini dan

begini'."

Keterangan Hadits:

(Bab khadzf dan bunduqah). Penafsiran khadzf akan dijelaskan

pada bab ini. Sedangkan bunduqah adalah sesuatu yang terbuat dari

tanah liat yang dikeringkan, kemudian digunakan untuk melempar.

Hal-hal yang berkaitan dengannya sudah dipaparkan pada bab

"Berburu Menggunak an Mi' raddh."

lmam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Yusuf bin
Rasyid, dari Waki' dan Yazid bin Harun, dari Kahmas bin Al Hasan,

dari Abdullah bin Buraidah, dari Abdullah bin Mughaffal. Yusuf bin

Rasyid adalah Yusuf bin Musa bin Rasyid bin Bilal A1 Qaththan Ar-
Razi. Dia pernah menetap di Baghdad. Imam Bukhari menisbatkannya

kepada kakeknya. Dalam tingkatannya terdapat Yusuf bin Musa At-
Tastari yang pernah menetap di Ar-Ray. Barangkali Imam Bukhari

khawatir terjadi kesamaran di antara keduanya, maka dinisbatkan

kepada kakeknya.

*1. a&q (Dan redal<si ini menurut versi Yazid). Saya (Ibnu

Hajar) katakan, hadits ini diriwayatkan Ahmad dari Waki' dan hanya

menyebut matannya tanpa menyertakan kisah. A1 Ismaili

meriwayatkilmya dari Yahya Al Qaththan dan Waki', keduanya dari

Kahmas, lalu dia berkata, "Redaksi ini menurut versi Yahya namun

makna riwayat keduanya sama."

V: ,sij ofi ls"rungguhnya dia melihat seorang lakiJaki). Saya

belum menemukan keterangan tentang namanya. Dalam riwayat



Muslim, dari Mu'adz bin Mu'adz, dari Kahmas disebutkan, "Dia
melihat seorang laki-laki di antara sahabat-sahabatnya." Imam Muslim
meriwayatkan pula dari Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Mughaffal
bahwa laki-laki itu adalah kerabat Abdullah bin Mughaffal.

J)r,j (Melakukan khadzfl. Maksudnya, melempar dengan batu

atau biji di antara kedua jarinya, atau di antara ibu jari dan jari
telunjuk, atau di atas jari tengah dan bagian dalam jari telunjuk. Ibnu

Faris berkata, "Dikatakan 'khadzaftu hashaa', maksudnya aku

melemparkan batu-batu di antara jari-jariku. Dikatakan 'hasltaa al
khadzf , artinya meletakkan batu di antara jari telunjuk tatgan kanan

dengan ibu jari tangan kiri kemudian dilemparkan dengan jari telunjuk
yang kanan." Ibnu Sayyidih berkata, "Kata khadzafa artinya

melempar. Ia berasal dari bahasa Persia. Sebagian mengkhususkannya

pada makna melempar dengan batu." Dia berkata, "Makhdzafah
adalah alat yar,g dipakai meletakkan batu dan dijadikan untuk
melempar burung (ketapel), dan terkadang pula digunakan dengan arti
miqlaa'(alat pelontar)." Demikian dia katakan di kitab Ash-Shifuah.

J'iAr 6k-tg \l-o'iAr ,f 
"4 

(Beliau metarang khadzf atau

beliau tidak menyukai khadzfl. Dalam riwayat Ahmad dari Waki'
ilisebutkan, 9'JAr ,f "4 

(Betiau melarang khadzfl, yakni tanpa

disertai keraguan. Lalu dia meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far
Jari Kahmas disertai keraguan. Kemudian dijelaskan bahwa keraguan

ini berasal dari Kahmas.

.* *. iti:- 1 i51 lSesunggahnya ia tidak digunakan untuk

terburu binatang buruan). Al Muhallab berkata, "Allah
nemperbolehkan berburu dengan satu sifat, Allah berfirman, lgS

'Slt,t: 'l5i,"$"i (Yang didapatkan oleh tangan-tangan kamu dan

:cmbak-tombak kamu). Sementara melempar menggunak an bunduqah

ian sepertinya tergolong waqiidz (hewan yang mati terpukul). Lalu
:embawa syariat mengatakan bahwa khadzf tidak dapat digunakan
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berburu karena ia bukan sesuatu yang bisa melukai. Para ulama

sepakat -kecuali yang menyalahi mereka- mengharamkan memakan

binatang yang dibunuh dengan bunduqah dan batu. Hal itu karena

binatang buruan itu terbunuh dengan kekuatan lemparannya bukan

karena ketajamannya."

\b yr'*"'.l't (Dan tid.ak bisa melawan musuh).Iyadh berkata,

"Dalam riwayat disebutkan dengan kata'yankn'u' dant ini merupakan

satu dialek. Namun, yang masyhur adalah yankii." Dalam kitab

Syarah Muslim disebutkan, "Kalimat 'laa yanka'u', diriwayatkan juga

dengan 'laa yankii'. Versi terakhir ini lebih tepat, karena yang

menggunakan huruf hamzah berasal dari kata 'naka'at al qurfuah'

(luka itu kembali berdarah), dan ini bukan makna yang dimaksud di

tempat ini, sebab makna di tempat ini berasal dari kata nikaayah

(menumpas)."

?t f W 6't @kan tetapi ia bisa saja mematahkan gigi).

Maksudnya, lemparannya. Disebutkan gigi mencakup gigi manusia

yang dilempar atau selainnya.

tkl G 'aki 1 @lil tidak berbicara denganmu begini dan

begini). Dalam riwayat Mu'adz dan Muhammad bin Ja'far disebutkan,

k ) G 
^;g 

|!:ki 1 @hu tidak berbicara denganmu satu kalimat

pun fselama] begini dan begini). Kata begini dan begini menunjukkan

waktu tertentu, tetapi tidak dijelaskan secara pasti. Dalam n*"?Y1t

Sa'id bin Jubair yang dikutip Imam Muslim disebutkan, tiii 3t-1't5.i I
(Aku tidak berbicara denganmu selamanya). Dalam hadits terdapat

keterangan yang membolehkan memboikot dan tidak berbicara

dengan orang yang menyelisihi sunnah. Ha1 ini tidak termasuk

larangan meninggalkan berhubungan dengan sesama muslim lebih

dari tiga hari, sebab larangan ini berkaitan dengan kepentingan diri

sendiri. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang adab'
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Dalam hadits terdapat keterangan tentang merubah yang
munkar dan larangan melempar dengan bunduqah. Jika pembawa
syariat menafikan kelayakannya untuk berburu, maka itu tidak
dibenarkan. Bahkan ia bisa mengancam terbunuhnya satu hewan
secara sia-sia tanpa ada manfaat, padahal itu dilarang. Memang benar
terkadang hewan yang dilempar dengan bunduqah sempat disembelih
sehingga halal untuk dimakan. Atas dasar ini te{adi perselisihan
dalam membolehkannya. Al Majli menegaskan dalam kitab Adz-
Dzakha'ir tentang larangannya dan ini pula yang difatwakan Ibnu
Abdus salam. Namun, An-Nawawi menegaskan penghalalannya
karena ia merupakan salah satu cara berburu. Adapun pandangan yang
lebih tepat adalah, "Jika pada umrmmya lemparan itu adalah seperti
yang disebutkan pada hadits, maka dilarang, tetapi jika sebalil*yu,
maka diperbolehkan, khususnya jika sasaran tidak dapat dicapai
kecuali dengan cara itu, dan umumnya hal itu tidak dapat
membunuhnya. Pada dua bab yang laru dinukil perkataan Al Hasan
tentang tidak disukainya berburu menggunakan bunduqah di
kampung-kampung dan kota-kota. Logikanya, hal itu tidak makruh
bila dilakukan di tempat yang tidak berpenghuni, maka dia
menjadikan dasar larangan itu adalah kekhawatiran menimbulkan
mudharat bagi manusia.

6. Orang yang Memelihara Anjing yang Bukan Anjing untuk
Berburu atau Menjaga Hewan Ternak

'4t f t1ilL ht Ai'k ,tt q- :)ts ,6-2 i.* ,frr * f
y-rb 3i *6 4r-.'e k .fii u :Js'{*,:' * h, *

)vt; #'u i;,r ,-a
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5480. Dari Abdullah bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar

Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang

memelihara anjing yang bukan anjing penjaga hewan ternak atau

yang terlatilt, maka amalannya berlatrang dua qirath setiap ltari."

-k
.C

LJ,
u

!!

,k lt J;'iG ,iG';" ; lt * * Ft *
c..(

ct/ n
l+l-, q 4-lt dJ)l

\ J ,-

uti;.r #

l'..c. t c

4lll I.9 r:r&,

*fii J
,i ;. q, ix-,iG iri,ri u. aw r
,tszrett

| -/ / t/ / ot/ ) , O 01, .l o / 1 -z z z I
:O_*- Ps P dt Gu? /t+ :Orb- -f
bri f\t -"4;6 'Jt 'si )kt (-r0 ki; ,Y efi'a

ou-e
5481. Dari Hanzhalah bin Abi Suffan, dia berkata: Aku

mendengar Salim berkata: Aku mendengar Abdullah bin Umar
berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang

memelihara anjing -kecuali anjing yang terlatih untuk berburu atau

anjing penjaga hewan ternak- maka pahalanya berkurang dua qirath
setiap ltari. "

'a'A -(-ra'ri "*tG 6 \t: k F n
.gvt-4

5482. Dari Nafr', dari Abdullah bin Umar dia berkata,

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa memelihara anjing -
kecuali anjing penjaga hewan ternak atau yang terlatih- maka

pahala amalnya berkurang dua qiraath setiap hari."
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Keterangan Hadits:

Dikatakan, "iqtanaa asy-syai"', artinya mengambil sesuatu

untuk disimpan. Disebutkan hadits Ibnu Umar tentang itu dari tiga
jalur. Dalam riwayat pertama disebutkan, *sb \1 *1G t A
(bukan anjing penjaga ternak atau anjing yang terlatih), pada riwayat
kedua disebutkan , &6 -'# "ti #, t* e ,l (kecuali anjing yang

terlatih untuk berburu atau anjing penjaga ltewan ternak). Lalu pada

riwayat ketiga disebutkan, 6-sb 3i #6 ak ,l (kecuali anjing

penjaga ltewan ternak atau anjing yang terlatih). Oleh karena itu,
riwayat kedua menafsirkan riwayat pertama dan ketiga. Riwayat
pertama mungkin dalam konteks isti'aarah (kata yang digunakan

bukan dalam arti yang sebenarnya karena adarrya kesamaan) karena

kata dhaariyah (terlatih) sifat bagi jamak 'dltaariin', yaitu para

pemilik anjing yang terlatih untuk berburu. Dikatakan 'dharaa 'ala

ash-shaid dharaawatan' , artinya terbiasa dan terus-menerus berburu.

Dikatakan ptla"dharaa al kalbu" dan"adhraahu shaahibuhu" artinya
dia membiasakan dan menyrruh anjing itu berburu. Bentuk jamaknya

adalah dhuwaar. Mungkin juga disebutkan dengan kata dhaariyah
untuk menyesuaikan dengan kata maasyiyah, seperti kalimat "laa
daraita wa laa talaita", padahal asalnya adalah laa talauta.
Sedangkan riwayat ketiga terdapat bagian yang dihapus yang

seharusnya adalah "au kalban dhaariyan" (atau anjirrg yang terlatih).

Pada riwayat kedua di selain catatanAbu Dzar disebutkan, X!

Afa',)S (kecuali anjing terlatih), yakni menyandarkan kata yang

disifati kepada sifatnya. Atau kata 'dhaari' sifat bagi laki-laki yang

berburu, yakni kecuali anjing laki-laki yang terbiasa untuk berburu.

Imam Bukhari menyebutkan juga hadits pada bab ini dari Abu
Hurairah pada pembahasan tentang pertanian dan awal mula
penciptaan. Pada kedua bab itu, dia juga menyebutkan hadits Sufyan
':ur Abi Zuhair. Adapun penjelasan matan (redaksi) hadits ini sudah
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dipaparkan secara detail pada pembahasan tentang pertanian. Di

dalamnya terdapat keterangan tentang tambahan Abu Hurairah dan

Sufyan bin Abi zuhair terhadap hadits ini. Pada satu redaksi

disebutkan , g\ ''# 'ri @tau anjing [penjagal tanaman), padalafazh

lain, ):y (pertanian). Demikian pula tambahan ini tercantum dalam

hadits Abdullah bin Mughaffal yang dikutip Imam At-Tirmidzi.

7. Apabila Anjing Memakan

tr--,t *-,-GiL:'dEJ (&'bi t56urf\:;-) :)r- ii';j

ly- "e.*'6;.J;l b';rl ,il, paia 'bwfi{ .\sr
,;:tbi G 4*t',F'|'uL ,,y& ;t'Jci.(.rLfr e; - l5
J:t|,1llr ;s:;b ,X4Wfi;, ,,5*\t:'ryu ;'"a;l CY.

{: ?l^st ui 'uL.,iW 
,Svt .l# u.t ^f't 

.'!:}t ,? 'rk;
'jli'jtl.

Dan firman Allah, "Mereka bertanya kepadamu, 'Apakah yang

dihalatkan bagi mereka". Mukallabiin (terlatih), artinya al kawaasib

(yang memburu) . Ij t ar ahuu, artiny a mengusahak an. " Y ang t el ah kamu

ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut

apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, Maka makanlah dari apa

yang ditangkapnya untulcrnu -hingga firman-Nya- amat cepat hisab-

Nya." Ibnu Abbas berkata, "Jika anjing memakannya maka sungguh ia

telah merusaknya. Sesungguhnya ia menangkap untuk dirinya dan

Allah berfirman, 'Kamu mengajarnya menurut apa yang telah

diajarkan Atlah kepadamu'. Maka dipukul dan diajari hingga ia

meninggalkan hal itu." Adapun Ibnu Umar tidak menyukainya. Atha'



berkata, "Jika ia meminum daratrnya dan tidak makan, maka
makanlah (hasil buruannya). "

$ :'ai *i lL \t ,,u lt J;i Lit- :JG ;G ;'q* *
t?i; ^iAr ui'..llt"'ri ,r1-,jw -;^i' ,; '.r-i ;;
;r, ,';et Ft ti vr ,:#Ll)'€*,'ki,i'JE l' -'
"? nrY Wt*'ols,y1 JL'^*1 {tk'o(,:ai

. te
.Ftt )b

5483. Dari Adi bin Hatim, dia berkata, "Aku bertanya kepada

Rasulullah SAW seraya berkata, 'Sesungguhnya kami adalah kaum
yang berburu dengan anjing-anjing ini'. Beliau bersabda, 'Jika engknu

melepas anjingmu yang terlatih dan menyebut nama Allah, maka

makanlah apa yang ia tangkap untulcmu meskipun ia membunuh(nya),
kecuali anjing itu memakannya, karena sesungguhnya aku khawatir
jika ia menangknpnya untuk dirinya, dan jika ada anjing-anjing yang
lain bercampur dengan anjing-anjing itu, maka jangan
memakan(nya)'."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila anjing memaknn). Disebutkan hadits Adi bin
Flatim dari riwayat Bayan bin Amr, dari Asy-Syabi. Secara detail
telah dijelaskan pada bab pertama.

'*,t.5;,: ,'ais:x '# 'bt st; wliu- ,Jw t'it (Dan firman
.{llah, "Mereka bertanya kepadamu, 'Apakah yang dihalalkan untuk
itmu... ayat" Muknllabiin; al kawaasib). Dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan 'ash-shawaa'id' (pemburu). Keduanya

disebutkan dalam bentuk jamak dalam naskah Ash-Shaghani. Ia
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adalah sifat bagi kata yang terhapus yang seharusnya adalah, "al
kilaab ash-shawaaid au al kawaasib" (anjing-anjing pemburu atau

yang menghasilkan tangkapan). Kata' mukall ab iin' b ermalaa terlatih

dan terbiasa. Dikatakan ia bukan dibentuk dari kata 'kalb' (anjing),

tetapi dari kata 'al kalab' , artinya kemauan yang sangat kuat. Namun,

ia tetap kembali kepada makna pertama, karena anjing adalah pokok

dalam hal ini, sebab anjing memiliki tabiat berupa keinginan yang

kuat, dan pada umumnya berburu itu menggunakan anjing.

Barangsiapa yarlg mengajari hewan berburu selain anjing, maka

semakna dengannya. Abu Ilbaidah berkata tentang kata'mukallabiin' ,

"Maksudnya, para pemilik anjing." Ar-Raghib berkata, "Al Kullaab

dan al mukallab artinya pelatih anjing."

Sikt 4/;it (Ijtarahuu artinya mengusahakan). Ini adalah

penafsiran Abu Ubaidah. Ayat ini tidak memiliki hubungan dengan

pembahasan di tempat ini. Hanya saja disebutkan sebagai perluasan

pembahasan untuk menjelaskan bahwa kata al ijtiraah digunakan juga

dengan arti 'berusaha' dan yang dimaksud dengan al mukallabiin

adalah yang terlatih. Meskipun asal katanya adalah 'al kilaab'

(anjing), tetapi anjing bukan menjadi syarat, maka boleh berburu

menggunakan jenis hewan pemangsa selain anjing. Teks pernyataan

Abu llbaidah, "Kalimat 'Dan apa yang kamu ajarkan daripada

pemangsa' yakni pemburu. Dikatakan 'fulaan iaarifuah ahluhu',

artinya si fulan yang mengusahakan naflmh untuk keluarganya."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Kata 'wa man yajtarifu' artinya siapa

yang berusaha." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Kalimat

'alladziinajtarahuu as-sayyiaat', artinya orang-orang yang

mengusahakan/membuat kej ahatan. "

Catatan

Sebagian pensyarah mengkritik kalimat 'al kawaasib wal

jawaarih', karena dia mengatakan hal serupa ketika menafsirkan kata
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'al hawaalik' dalam surah Baraa'ah. Dengan demikian terjadi
pertentangan. Namun, yang benar tidak demikian, karena yang ada di
tempat ini sesuai asalnya dalam bentuk jamak mu'annats (enis
perempuan).

,tAo

,)fr at: N ,rb 'o*,Jli tfrtc:L;i'Jii Sit ,Fi ot cb ii; -11,i)

'!]_ ,P '{d3'",H 
1ii,' ;iAja L, W&i) ebnu Abbas berkata, 'Jika

anjing memakan, maka sungguh ia telah merusalvtya, sesungguhnya
ia menangkap untuk dirinya, dan Allah berfirman, 'Kamu

mengajarinya dari apa yang diajarkan Allah kepadamu', maka
hendaklah dipukul dan diajari hingga ia meninggalkan). Atsar ini
dinukil Sa'id bin Manshur dengan sanad yang maushul secara ringkas
dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Jika anjing
memakan (hasil buruannya) maka jangan makan, sesungguhnya ia
menangkap untuk dirinya." Dia juga meriwayatkan dari Sa'id bin
Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Jika engkau melepas anjingmu
yang terlatih dan menyebut nama Allah atasnya, lalu dia memakan,
maka jangan makan, dan jika ia memakan sebelum pemiliknya datang,
maka ia bukanlah yang terlatih berdasarkan firman Allah, ,yang

terlatih dan kamu mengajarinya dari apa yang diajarkan Allah
kepadamu', maka jika ia melakukan hal itu hendaknya dipukul hingga
tidak melakukannya." Dari sini diketahui maksud perkataannya,
"hingga meninggalkan", yaitu meninggalkan perbuatannya itu dan
terbiasa untuk bersabar tidak memakan binatang buruannya hingga
pemiliknya datang.

.., ,. l. 
t-'-re U.t b-f J (bnu (Jmar tidak menyukainya). Ibnu Abi

Syaibah menukilnya dengan sanad yartg maushul dariMujahid, dari
Ibnu Umar, dia berkata, "Jika anjing memakan binatang buruannya,
sesungguhnya ia tidak terlatih." Dia meriwayatkan pula melalui jalur
lain dari Ibnu Umar tentang keringanan hal itu. Demikian juga
diriwayatkan Sa'id bin Manshur dan Abdurrazzaq.



'J<'FU" li ?u, */ 4",tbb )r6i (Atha' berkata, "Jika ia

meminum darah dan tidak memalan, makn makanlah".). Ibnu Abi
Syaibah meriwayatkannya dengan sanad yarLg mausftzl dari Ibnu

Jurarj dengan redaksi, * +f ift|y's \i Ff "o1 
llit o ia memakan

[buruannyaJ, maka jangan makan, dan jika ia meminum, maka tidak
demikian).

8. Jika Binatang Buruan itu Menghilang Dua atau Tiga Hari dari
sang Pemburu

;a ?" * 4t r; ^b ?nt *a, f.c i "|#c * ?t *
,u .yi or'F yt |t;G'.1;t'01s |rL'ri ti1 ,,Su;;:

W:,?,f"i.f W ue 6y, * e:#i cti:JtV
-rdt'*r'ob .F 6: ,sr.,^,'l e$ ,'kU x *t'kl;

. c ,tr.

€,e')'o;: iF i!x, ';f t\ y 'd ,i,';'J {i't 'rr;;
'J?U N,rir

5484.Dari Asy-Sya'bi, dari Adi bin Hatim ne, A*i Nuti
SAW, beliau bersabda, "Jika engkau melepas anjingmu dan menyebut

nama Allah, lalu ia menangkap (buruannya) dan membunuh buruan

itu, maka makanlah, dan jika ia memakannya, maka jangan engkau

makan; sesungguhnya ia menangkap untuk dirinya. Jika bercampur

dengan anjing-anjing yang tidak disebut ndma Allah ketika

melepasnya, lalu anjing-anjing itu menangkap binatang buruan dan 
l

membunuhnya, maka jangan engkau memaknnnya, karena engkau 
]

tidak tahu mana di antara anjing-anjing itu yang membunuh. Apabila 
I

engkau melempar atau memanah binatang buruan dan mendapatinya 
I

setelah sdtu atau dua hari, dan tidak ada bekas kecuali bekas I
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panahmu, maka makanlah, dan jika ia terjatuh didalam air, maka
j angan engkau memakannya. "

it -, "'4.J" ft'q* t * r',jtt * *\t 'b JGj
,4, tt . a!' '

p.s *.? f *6tt f;t ;J '"t o ;*tt e'j- {&) *.
.it" oL FU iJv ,'^n;

5485. Abdul A'la berkata dari Daud, dari Amir, dari Adi,
sesungguhnya dia berkata kepada Nabi SAW, "seseorang memanah
binatang buruan, lalu mancari jejaknya dua atau tiga hari, dan
mendapatinya telah mati dan ada anak panahnya." Beliau bersabda,
"Dia boleh memakannya jika mau."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Musa bin
Ismail, dari Tsabit bin Yazid, dari Ashim, dari Asy-Syabi, dari Adi
bin Hatim RA. Tsabit bin Yazid adalah Abl Zaid Al Bashri Al Ahwal.
Al Kullabadzi mengatakan bahwa disebutkan dalam sanad ini rsabit
binZaid, dia berkata, "Versi pertama lebih shahih." Saya (Ibnu Hajar)
katakan, Zaid adalah nama panggilannya, bukan nama bapaknya.
Adapun gurunya Ashim adalah Ibnu Sulaiman Al Ahwal, dan dari
Asy-Sya'bi pada hadits Adi ditambahkan kisah tentang anak panah.

'lS" |!ra, 5 tl yr,A ir" :t eV" u.'f$j $asr ar'ttyl loon
jika engkau memanah binatang buruan dan mendapatinya sesudah
satu atau dua hari dan tidak ada padanya kecuali bekas anak
panahmu, maka makanlah). Secara implisit, jika didapatkan selain
bekas anak panah si pemburu, maka ia tidak boleh memakannya.Ia
serupa dengan perincian terdahulu tentang anjing (terlatih) yang

bercampur dengan anjing lain. Namun, yang demikian jika anjing lain
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itu ikut membunuh binatang buruan. Sementara di sini bekas yang

didapatkan dari selain anak panah si pemburu lebih umum, bisa saja

mencakup bekas anak panah pemburu yang lain atau sebab-sebab lain
yang dapat membunuh. Tetapi jika r&gu, maka tidak halal

memakarurya. Berkenaan dengan masalah ini disebutkan keterangan

tambahan dalam riwayat Said bin Jubair, dari Adi bin Hatim, yang

dikutip At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ath-Thahawi dengan redaksi, til

ry',yt aii 'a4; of 'c*'t * il y, y il *.'o;"T," o+: (ttr,a

engkau mendapati anak panahmu ada padanya dan tidak mendapati

bekas binatang buas, dan engkau mengetahui bahwa anak panahmu

telah membunuhnya, maka makanlah).

Ar-Raf i berkata, "Kesimpulafinya, seandainya seseorang

melukai binatang buruan, lalu menghilang, kemudian ia datang dan

mendapatinya sudah mati, maka ia tidak halal." Ini merupakan makna

zhahir pernyataan tekstual Imam Syaf i dalam l<rtab Mukhtashar. An-

Nawawi berkata, "Pendapat yang menghalalkan lebih shahih

dalilnya." Al Baihaqi menyebutkan di kitab Al Ma'rifah dari.Imam

Syaf i, sehubungan perkataan Ibnu Abbas, 'c.5ii O Ltt ?-\bi 6 SS

(Makan apa yang dibunuh oleh anjing dan engkau melihatnya dan

tinggalkan apa yang menghilang darimu dan terbunuh). Dia berkata,

"Menurutku, tidak ada pendapat lain, kecuali jika dinukil dari Nabi

SAW sesuatu tentang ini, maka gugurlah segala sesuatu yang

menyelisihi Nabi SAW." Al Baihaqi berkomentar, "Telah disebutkan

riwayat tentang hal itu -hadits pada bab di atas- maka ini pula yang

menjadi pendapat Imam Syafi'i."
'F'U X :6t e ei o, (Jika terjatuh dalam air, maka jangan

makan). Sebab larangan memakarurya itu disimpulkan dari keterangan

sebelumnya. Maksudnya, pada kondisi demikian teqadi keraguan

apakah binatang itu terbunuh oleh anak panah atau karena tenggelam

dalam air. Seandainya dipastikan bahwa anak panah yang

mengenainya telah membuatnya mati sebelum ia terjatuh ke dalam air,
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maka halal memakannya. An-Nawawi berkata dalam kitab Syarah

Muslim, "Jika binatang buruan ditemukan tenggelam dalam air, maka

diharamkan untuk memakannya." Ar-Raf i menegaskan bahwa hal itu
berlaku selama binatang buruan itu tidak terluka yang dipastikan

tersembelih. Adapun jika ia menderita luka dengan terputusnya urat

lehernya, maka ia telah tersembelih. Hal ini dikuatkan sabda beliau

SAW dalam riwayat Muslim, |!:,4, \i 'A4' lfi' e)U X |!1!

(Sesungguhnya engkau tidak tahu apakah air yang membunuhnya

atau anak panahmu). Hal ini menunjukkan jika diketahui bahwa anak

panah yang membunuhnya, maka halal untuk dimakan.

,P\t *'561 6mul A'la berkata). Maksudnya, Ibnu Abdil

A'la As-Sami Al Bashri. Daud adalah Ibnu Abi Hind, dan Amir
adalah Asy-Sya'bi. Riwayat mu'allaq ini dinukil Abu Daud dengan

sanad yarLg maushul dari Husain bin Mu'adz, dari Abdul A'la sama

seperti ini.

H fto mencarinya). Maksudnya, mencari jejaknya hingga

mendapatkannya. Inilah riwayat yang dinukil Ibnu Baththal. Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutk*, s# artinya mengikuti. Demikian

juga dalam riwayat Imam Muslim dan AI Ashili. Kemudian dalam

riwayat lain disebutk^, jili afiinya menelusuri. hilah yang lebih

tepat.

#tt f$t (Dua atau tiga hari). Di sini terdapat tambahan

keterangan dalam riwayat Ashim bin Sulaiman, yang disebutkan, &
..". "i i

er'i \i 79- $esudah satu atau dua hari). Dalam riwayat Sa'id bin

luUui, air.Urrttarr, ffi,i A:llt 'to *i lUenghilang darinya satu

atau dua malam).i** Muslim menyebutkan dalam hadits Abu

Tsa'labah dengan sanadyang terdapat Mu'awiyah bin Shalih, *: tSl

'#- n 6'J<i ikrifi'.#'qtli'd;"{. (Jika engkau melempa, ponoh*,
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dan menghilang darimu, kemudian engkau mendapatkannya, maka

makanlah selama belum membusuk). Kemudian dalam hadits tentang

orang yang mendapati hewan buruannya setelah tiga hari, '#"'l 6 N
(makanlah selama belum membusuk). Serupa dengannya dinukil dari

Abu Daud melalui Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dart kakeknya

seperti yang telah disitir. Batasnya adalah selama binatang buruan itu

belum membusuk. Seandainya seseorang mendapatinya setelah tiga

hari dan belum membusuk, niscaya halal untuk dimakan. Begitu pula

bila didapatkan kurang dari tiga hari, namun sudah membusuk, maka

tidak halal. Inilah makna zhahir hadits tersebut. An-Nawawi

menjawab bahwa larangan memakarurya setelah membusuk dalam

konteks tanzih (meninggalkan yang tidak baik). Saya akan

menyebutkan dalam bab "Binatang buruan laut".

Hal ini dijadikan dalil bahwa orang yang berburu jika
mengakhirkan/menunda mencan buruannya setelah

melempar/membidiknya, lalu dia mendapatinya, maka dihalalkan

memakannya berdasarkan syarat-syarat terdahulu, baik hilangnya

binatang itu disertai usaha mencarinya atau tidak. Namun, pandangan

yang mempersyaratkan harus segera dicari dapat ditunjang oleh dalil,

berupa keterangan dalam riwayat terakhir, "lalu dia mengikuti
jejaknya". Hal ini menunjukkan bahwa jawaban diberikan sesuai

dengan pertanyaan. Hanya saja sebagian periwayat meringkas

pertanyaan. Dengan demikian, ia tidak dapat dijadikan dalil untuk

menolak perincian tersebut.

Kemudian terjadi perbedaan tentang sifat pencarian yang

dimaksud. Dari Abu Hanifah disebutkan, "Jika diakhirkan sesaat tanpa

mencarinya, maka tidak halal untuk dimakan. Adapun sesudah

membidik langsung diikuti, lalu didapati dalam keadaan mati, maka

dihalalkan untuk dimakan." Sementara dari ulama madzhab Syafi'i

disebutkan, "Harus segera mengikutinya." Adapun dalam

mensyaratkan apakah harus berlari, ada dua pendapat. Namun, yang

lebih kuat adalah cukup dengan berjalan sebagaimana kebiasaannya,
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hingga kalau seseorang mempercepat langkahnya dan mendapatinya
telah mati, maka halal dimakan. Namun, menurut Imam Al Haramain,
"Harus berjalan lebih cepat. Dalam madzhab Hanafi sama dengan
perbedaan ini."

9. Jika Didapatkan Anjing Lain Bersama Binatang Buruan

b'ri jt ,yt
',r1{ 'r{')l

i G* r}*t f
'r;t JG ,,?i, ,{

A,t ; J,'oli r!,j ,'JrU ru 
"lEe ,f* t"'u'*-,

;kU \ :Jt- ,i*i Gt ,s']l ,t ?i tk a Lf 'K ,V;ri

fiAt * * -lr, ,*',p e lrry JL,*:rCy
Y q: fy ,p yb; :';.( tifs|F e'^; |-4i ti1 ,Jd

,J?,6

5486. Dari Asy-Syabi, dari Adi bin Hatim, dia berkata, ..Aku

berkata, 'wahai Rasulullah sesungguhnya aku melepas anjingku dan
aku menyebut nama Allah'. Nabi SAW bersabda, ,Jikn engkau
melepas anjingmu dan menyebut nama Allah, lalu ia menangkap dan
membunult serta memakannya, maka jangan engkau makan, karena ia
menangkap untuk dirinya'. Aku berkata, 'sesungguhnya aku melepas
anjingku dan mendapati anjing lain bersamanya, aku tidak tahu mana
di antara keduanya yang menangkapnya'. Beliau bersabda, ,Jangan

qaknn, sesungguhnya engknu menyebut nama Allah atas anjingmu,
,Jan tidak menyebut nama Allah atas anjing lainnya'. Aku bertanya
kepadanya tentang berburu dengan mi'raadh, maka beliau bersabda,
'Jika engkau membidik dan mengenai binatang buruan dengan
Sagiannya yang tajam, makn malanlah, dan jika engkau membidik

J;., G- ,* ,Jti tG
ti\ ,*:) tL ir J,
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dan mengenainya dengan bagiannya yang tidak taiam, lalu

membunuh, maka sesungguhnya ia adalah waqiidz, maka jangan

memakflnnya'."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Adi bin Hatim dari riwayat

Abdullah bin Abi As-Safar, dari Asy-Sya'bi. Hal ini telah disebutkan

pada bab pertama.

10. Tentang Berburu

,k lt J;' !:c ,JG & ht ,*, fG i',s,G f lG'*
',.,ru')l tiy ilw..:>tf.tr ,* 3?i {; 4 |*t- *: * ?ut

- la o.e''FU'o('l ,:,t5;'pi ti'F" ar ;:"r -'-?it ^:i;t'eDq
oot.

ot) ,* 6L''e;i Ct ok'o('JGi jy :,fU x Lj(ir
"SrU x c->';r Ut We

5487.Dari Amir, dari Adi bin Hatim ,O, Uru berkata, "Aku

bertanya kepada Rasulullah SAW, aku berkata, 'Sesungguhnya kami

adalah kaum yang berburu dengan anjing-anjing ini'. Beliau bersabda,

'Jika engkau melepaskan anjingmu yang terlatih dan menyebut nama

Allah, maka makanlah apa yang ditangkapnya untulcmu, kecuali

anjing itu memakannya, maka iangan engknu makan (hasil

buruannya), karena alru khawatir jika ia menangkapnya untuk

dirinya. Jika ada anjing lain yang bercampur dengan anjingmu itu,

maka jangan engkau memakan (hasil buruannya)'."
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I' 1:' ';\ri ;;t |ilr' tV G)

."1s;'iki *.,iG *) A o,ut

5488. Dari Haiwah bin Syuraih, dia berkata: Aku mendengar
Rabi'ah bin Yazid Ad-Dimasyqi berkata: Abu Idris 'A'idzullah
mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abu Tsa'labah
A1 Khusyani RA berkata, "Aku datang kepada Rasulullah SAW dan

berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami di negeri kaum Ahli
Kitab, kami makan menggunakan wadah-wadah mereka, dan kami
juga berada di negeri tempat berburu, aku berburu dengan busurku,
dan aku berburu dengan menggunakan anjingku yang terlatih dan
yang tidak terlatih, beritahukan kepadaku apakah yang halal bagi kami
dari hal-hal itu?' Beliau bersabda, 'Adapun yang engkau sebutkan
bahwa engkau berada di negeri kaum Ahli Kitab, dan makan
menggunakan wadah-wadah mereka, maka jika knmu mendapatkan
wadah yang lain, maka janganlah kamu makan menggunaknn wadah-
wadah mereka, dan jika knmu tidak mendapatkannya, maka cucilah
dan makanlah dengan mengganaknnnya. Sedangkan yang engkau
sebutkan bahwa engkau berada di negeri tempat berburu, maka apa

i

i

I

L
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yang engknu buru dengan panahmu dan engkau menyebut nama

Ailoh, maka maknnrah, dan apa yang engkau buru menggunakan

anjingmu yang terlatih, maka sebutlah noma Allah kemudian

malmnlah (hasil buruannya), dan apd yang engkau buru dengan

anjingmu yang tid'ak terlatih, lalu engknu sempat menyembelihnya'

maka makanlah'."

5489. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata' "Kami

mendapatkankelincidiManAzh-Zhabran,merekapunmengejarnya
hingga kelelahan, aku mengejarnya dan mendapatkannya' lalu aku

mernbawanya kepada Abu Thalhah' Dia mengirim kepada Nabi SAW

kedua kaki belakangnya atau kedua pahanya dan beliau pun

menerimanYa."

\t -b;ur J, e os ^f; 
i;ta ,l: * ;l>rL ot J' I

;s ur;.>i t'k k */ {o\E \iL 'F {P3 *
,y'j & ui$ltiL4 G:G -lf *'$'r';;*
'; UA d'/:i i*,:t'$t 'r;G 

$'; iir""'o.i t:\''>iJL';
'\, 

& i^t Ji, ?*i ',*'. 4'[{G 't!i )\*:)t JL'"h
.r14,i' ?,; * ;.:;# i;zxi*.#,fr
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5490. Dari Nafi' Maula Abu Qatadah, dari Abu eatadah,
sesungguhnya dia pernah bersama Rasulullah SAW, hingga ketika
berada di sebagian jalan (menuju) Makkah, dia tertinggal bersama

sahabat-sahabatnya yang ihram ---dan dia tidak ihram- maka dia
melihat keledai liar. Dia menaiki kudanya, lalu meminta sahabat-

sahabatnya untuk memberikan cambuk, tetapi mereka tidak mau. Dia
meminta pula kepada mereka agar memberikan tombaknya, tetapi
mereka tidak mau. Dia pun mengambilnya, lalu memacu kudanya ke
arah keledai dan membunuhnya. Sebagian sahabat-sahabat Rasulullah
memakan keledai itu dan sebagian tidak. Ketika mereka mendapati
Rasulullah SAW, mereka bertanya kepadanya tentang itu, maka beliau
bersabda, 'Sesungguhnya ia adalah makanan yang diberil<an Allah
kepada kalian'."

'u '& ]F ,jv '^fl "'lt 'd4 ..i;a ,r.i f :ta- ,t ,$; V
gr'*;l y*4

5491. Dari Atha' bin Yasar, dari Abu Qatadah... sama

sepertinya. Hanya saja disebutkan bahwa beliau SAW bertanya,
"Apakah ada sebagian dagingnya yang bersama l<alian?"

Keterangan Hadits:

Ibnu A1 Manayyar berkata, "Maksud judul bab ini
menerangkan disyariatkannya berburu bagi mereka yang

kehidupannya bersumber darinya. Adapun bagi mereka yarL1 sesekali

berburu dan sumber kehidupannya berasal dari selain berburu, maka

hukumnya mubah. Adapun jika berburu itu merupakan hobi, maka ini
masih diperselisihkan." Saya (Ibnu Hajar) katakan, pembahasan

tentang hal ini sudah disebutkan pada bab pertama.
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Imam Bukhari menyebutkan empat hadits. Pertama, hadits

Adi bin Hatim melalui riwayat Bayan bin Amr dari Asy-Sya'bi'

Ked.ua, hadits Abu Tsa'labah yang diriwayatkan dengan ringkas dari

Abu Ashim dari Haiwah, dan diriwayatkan dengan panjang dari

riwayat Ibnu Al Mubarak, dari Haiwah (Ibnu Syuraih), dan dia

menyebutkannya sesuai dengan riwayat Ibnu Al Mubarak. Redaksi

Abu Ashim akan disebutkan secara tersendiri setelah tiga bab. Ia telah

disebutkan sebelum lima bab melalui jalur lain dengan sanad yang

ringkas. Ketiga, hadits Anas, "Kami mendapatkan kelinci",

penjeiasannya akan disebutkan di bagian akhir pembahasan tentang

binatang sembelihan, ketika Imam Bukhari membuatkan judul bab

tersendiri tentang kelinci. Pada riwayat ini disebutkan dengan kata

laghibuu yang bermaT<na ta'ibuu (kelelahan). Keduanya memiliki pola

kata dan makna yang sama. Kemudian dalam riwayat Al Kasymihani

dinukil dengan kata ta'ibuu. Keempat, hadits Abu Qatadah tentang

kisah keledai liar yang telatr dipaparkan secara detail pada

pembahasan tentang haj i.

11. Berburu di Pegunungan
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5492. Dari Nafi' maula Abu Qatadah dan Abu Shalih maula

At-Tau'amah, aku mendengar Abu Qatadah berkata, "Aku bersama

Nabi SAW di tempat antara Makkah dan Madinah. Mereka sedang

ihram sementara aku tidak ihram dan di atas kudaku. Aku seorang

pendaki gunung. Ketika aku dalam kondisi demikian tiba-tiba aku

melihat manusia seakan-akan sedang memperhatikan sesuatu. Aku

pun pergi melihat dan ternyata ia adalah keledai liar. Aku berkata

kepada mereka, 'Apa ini?' Mereka berkata, 'Kami tidak tahu'. Aku

berkata, 'Ia adalah keledai liar'. Mereka berkata, 'Ia seperti yang

engkau lihat,. Lalu aku lupa cambukku. Aku berkata kepada mereka,
,Berikanlah cambukku'. Mereka berkata, 'Kami tidak membantumu

untuk menangkapnya'. Aku turun dan mengambilnya kemudian

memacu kuda mengejarnya, tidaklah yang terjadi kecuali itu hingga

aku membelah perutnya. Setelah itu aku datang kepada mereka dan

berkata kepada mereka, 'Berdirilah kalian dan bawalah'. Mereka

berkata, 'Kami tidak menyentuhnya'. Aku pun membawanya hingga

sampai kepada mereka. Sebagian mereka tidak mau memakannya dan

sebagian lagr memakannya. Aku berkata, 'Aku akan meminta

penjelasan kepada Nabi SAW untuk kalian. Aku mendapati beliau dan

menceritakan kejadian kepadanya. Beliau bersabda kepadaku,

'Apakah masih ada sisanya bersama t<nlian? 'Aku berkata, 'Benar''

Beliau bersabda, 'Makanlah, karena ia adalah makanan yang

diberikan Allah kepada kalian'."
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Keterangan Hadits:

Disebutkan hadits Abu Qatadah tentang kisah keledai liar,

karena adanyakalimat "4ku seorang pendaki gunung." Imam Bukhari

meriwayatkan hadits di bab ini dari Yahya bin Sulaiman Al Ju'fi, dari

Ibnu wahab, dari Amr, dari Abu An-Nadhr, dari Nafi' maula Abu

Qatadah, dan Abu Shalih maula At-Tau'amah, dari Abu Qatadah. Amr

yang dimaksud adalah Ibnu A1 Harits Al Mishri, sedangkan Abu An-

Nadhr adalah Al Madani yang bernama Salim.

/.b Q,t (Dan Abu Shatih). Dia adalah maula At-Tau'amah' Ia

bemama Nabhan. Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari

kecuali hadits ini. Imam Bukhari mengiringinya dengan Nafi' maula

Abu Qatadah. Ad-Dawudi lalai dan mengira bahwa Abu Shalih ini

adalah anak Shalih maula At-Tau'amah. Dia berkata, "Hafalannya

berubah di akhir usianya. Barangsiapa menerima riwayat darinya

sejak awal, seperti Ibnu Abu Dzi'b dan Amr bin Al Harits, maka

riwayatnya shahih." Kemudian Abu Ali Al Jiyani menyebutkan

bahwa Abu Ahmad menulis di catatan kaki naskahnya berhadapan

dengan lafazh.dan Abu Shalih" "Ini keliru." Maksudnya, bahwa yang

benar adalah "Dari Nafi' dan Shalih." Dia berkata, "Akan tetapi yang

benar tidak seperti yang dia duga, karena hadits ini akurat dinukil dari

Nabhan, bukan dinukil dari anaknya yarLg bernama Shalih. Hal itu

telah disitir oleh Abdul Ghani bin said .Ll Haftzh ketika ditanya

tentang mereka yang meriwayatkan hadits ini seraya mengatakan,

.Dari Shalih maula At-Tau'amah" maka dia berkata, '[d tidak benar,

sesungguhnya ia dari Nafi' dan Abu Shalih, yaitu bapak daripada

Shalih. Tidak ada riwayat yang dinukil darinya selain hadits ini. Oleh

karena itu, terjadi kesalahan padanya'."

Kata .At-Tau'amah', pada sebagian naskah disebutkan 'At-

Tu'amah' sebagaimana dinukil Iyadh dari para ahli hadits. Dia

berkata, ..Adapun yang benar adalah diberi 'At-Tau'amah'." Ibnu At-
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Tin menyebutkan 'Taumah'. Barangkali inilah .dhammah, 
pada kata

asalnya sebagaimana disebutkan dari ahli hadits.

Imam Bukhari menyitir dengan judul ini tentang bolehnya
menempuh perkara yang sulit bagi siapa yang memiliki kepentingan
untuk dirinya atau hewannya selama tujuan itu diperbolehkan, dan
bahwa berburu di pegunungan sama halnya dengan di tanah datar,
atau memacu kuda di tempat yang surit dan te{ar diperborehkan untuk
kebutuhan dan bukan termasuk menyiksa hewan.
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,q/t g,t;'tist i',ro', q; ri'q:r*- ti'G.t'i,ft*
.uArrlqJr ';Atci

Umar berkata, "Buruannya adalah apa yang ditangkap, dan

"maknnannya" adalah apa yarlg dihempaskannya." Abu Bakar

berkata, "Apa yang terapung adalah halal." Ibnu Abbas berkata,

"'Makanannya' adalah bangkainya, kecuali yang engkau merasa jijik

terhadapnya." Al Jirri (lkan belut) tidak dimakan oleh orang Yahudi

dan kita memakannya. Syuraih sahabat Nabi SAW berkata, "Segala

sesuatu yang ada di laut telah disembelih." Atha' berkata, "Adapun

burung, maka aku berpendapat hendaknya disembelih."

Ibnu Juraij berkata, "Aku berkata kepada Atha', "Buruan di

sungai dan di selokan-selokan air, apakah ia termasuk buruan laut?"

Dia berkata, "Benar." Kemudian dia membaca, "Yang ini tawar,

segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari

masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar."

(Qs. Faathir [35]: 12) Al Hasan pernah menunggang hewan dengan

duduk di atas pelana yang terbuat dari kulit anjing air (laut). Asy-

Syabi berkata, "seandainya keluargaku memakan kodok, niscaya aku

akan memberi makan mereka." Al Hasan menganggap tidak mengapa

dengan kura-kura. Ibnu Abbas berkata, "Makanlah binatang buruan

laut, baik ditangkap orang Nasrani, Yahudi, atau Majusi." Abu Darda'

berkata tentang At Muri, "Khamer padanya telah disembelih

(disucikan) oleh An-Ninan dan matahari."
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5493. Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Amr mengabarkan

kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Jabir RA berkata, "Kami

berperang di pasukan Khabath yang dipimpin Abu Ubaidah. Kami pun

ditimpa kelaparan yang hebat, lalu air laut menghempaskan ikan yang

telah mati dan belum pernah dilihat yang sepertinya, dan biasa disebut

Anbar. Kami memakannya selama setengah bulan. Abu Qatadah

mengambil tulang di antara tulang-tulangr1ya, lalu seorang

penunggang lewat di bawahnya."

e't ilL \t ,* Ut ^ ,'J-fi- t'ic i;; iJs :'i ,r
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5494. Dari Amr, dia berkata: Aku mendengar Jabir berkata,
,,Nabi sAw mengutus kami dalam satu pasukan yang berjumlah tiga

ratus penun ggarlg kuda dan pemimpin kami adalah Abu ljbaidah'

Kami hendak mencegat rombongan dagang Quraisy. Kami ditimpa

kelaparan yang hebat hingga kami memakan khabath (davn-daun

kayu) sehingga kami disebut pasukan khabath. Kemudian laut

menghempaskan ikan yang disebut Anbar. Kami pun memakannya

selama setengah bulan dan kami meminyaki badan kami dengan

minyaknya hingga badan kami menjadi baik." Dia berkata, "Abu

Qatadah mengambil tulang rusuknya dan menegakkannya, lalu

seorang peilrnggang lewat di bawahnya. Di antara kami ada seorang
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laki-laki ketika lapar sudah demikian hebat, maka dia menyembelih

tiga ekor unta, kemudian tiga ekor unta, lalu Abu Ubaidah

melarangnya."

Keteransan Hadits:

(Bab firman Allah, "Dihalallmn bagimu binatang buruan laut

dan malmnan [yang berasalJ dari laut sebagai makanan yang lezat

bagimu.'). Demikian disebutkan dalam riwayat An-Nasafi. Adapun

selainnya cukup menyebutkan, "Dihalallcan bagi kamu binatang

buruan laut".

g, ,A 6 'ilrib'J ,l$r 6 'o:rk ,';3 ,)ti:J (Dan Umar berkata,

"Buruannya adalah apa yang ditangkap, dan maknnannya adalah

apa yang dihempaskannya"). Umar yang dimaksud adalah Ibnu

Khaththab. Perkataan ini dinukil Imam Bukhari dengan sanad yang

maushul di kitab At-Tarikh, dan Abd bin Humaid dari jalur Umar bin

Abi Salamah, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Ketika

aku datang ke Bahrain, aku ditanya oleh penduduknya tentang apa

yang dihempaskan oleh air laut, maka aku memerintahkan mereka

untuk memakannya, ketika aku datang kepada Umar..." lalu dia

menyebutkan kisah... Beliau berkata, Umar berkata, "Allah berfirman

dalam kitab-Nya, 'Dihalalknn bagt kamu binatang buruan laut dan

makanannya'. Buruannya adalah apa yang ditangkap, sedangkan

makanannya adalah apa yang dilemparkan/dihempaskannya."

i>u ;ti.l' ,k i Svj lltu Baknr berkata, "Yang mengapung

adalah halal".). Abu Bakar yang dimaksud adalah Abu Bakar Ash-

Shiddiq. Perkataan ini dinukil Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ath-

Thahawi, dan Ad-Daruquthni dengan sanad yang maushul dari Abdul

Malik bin Abi Basyir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"rqku bersaksi atas Abu Bakar bahwasanya dia berkata, +tbt iS:,:St

,S>V (Ikan yang terapung adalah hatal dimakan). Ath-Thahawi
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menambahk an,'aki ':tri V (Bagi siapa yang ingin memaknnnya). Ad-

Daruquthni, Abd bin Humaid, dan Ath-Thabari meriwayakannya pula,

dan pada sebagiannya disebutkan, 
'r,i.J' 

',1;lSr'Fi'S 
f, gri ,rt Wi

:dt ,P (Alat bersaksi atas Abu Bakar, bahwa dia makan ikan yang

mengapung di atas air). Dalam riwayat Ad-Daruquthni melalui jalur
lain dari Ibnu Abbas, dari Abu Bakar disebutkan, e 6 nS 4i ?tt tt1

";t r:y k ltt6j ,;7r ls"rungguhnya Ailah menyembelih untuk kamu

apa yang ada di laut, maknnlah semudnya sesungguhnya ia telah

disembelih).

W cr))S S'lt ,14 'idl6& ,4tb i.t',:tl: (Ibnu Abbas berkata,

"Makanannya adalah bangkninya, kecuali apa yang engkau merasa
jijik terhadapnya"J. Ath-Thabari menukilnya dengan sanad yang
maushul dari Abu Bakar bin Hafsh, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas

tentang firman Allah, 'Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut
dan makanannya', dia berkata, "Makanannya adalah bangkainya."
Ab&trrazzaq meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas tentang

binatang buruan laut, "Jangan engkau makan yang terapung." Dalam

sanadnya terdapat Al Ajlah, dan dia seorang yang lemah. Hadits ini
menjadi lemah berdasarkan keterangan Ibnu Abbas terdahulu.

kU ',;ut ,i-At iii'6 I A{t, (Dan jirri [ikan betutJ tidak

dimakan oleh orang Yahudi dan kita memakannya). Atsar ini dinukil
Abdwazzaq dengan sanad yarLg maushul dai Ats-Tsauri, dari Abdul
Karim Al Jazan, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa dia ditanya

tentang jirui, maka dia menjawab, "Tidak mengapa, hanya saja ia
sesuatu yang tidak disukai orang-orang Yahudi." Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkannya dari Waki' dari Ats-Tsauri sama seperti itu. Dia
berkata dalam riwayatnya, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang

jirui, maka dia berkata, 'Tidak mengapa, hanya saja ia sesuatu yang

diharamkan oleh orang Yahudi, sedangkan kita memakannya."
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Riwayat ini sesuai dengan syarat kitab Ash-Shahih.Dtiwayatkan dari

Ali dan sekelompok ulama sama sepertinya.

Ibnu At-Tin berkata, "Dalam salah satu naskah Imam Bukhari

disebutkan jirui, dan inilah pelafalan yang disebutkan dalam kitab

Ash-Shihah. " Dia berkata, "Ia biasa juga disebut jiriit, yaitu sesuatu

yang tidak memiliki kulit." Dia berkata pula, "Ibnu Habib (salah

seorang ulama madzhab Maliki) berkata, 'Aku tidak menyukainya,

karena dikatakan bahwa ia termasuk hewan jelmaan'." Al Azhari

berkata, "Jirriit sejenis ikan yang menyerupai ular. Ada juga yang

mengatakan, ikan yang tidak ada sisiknya. Sebagian lagi mengatakan,

ia adalah ikan lele." Sementara Al Khaththabi berkata, "Ia satu jenis

ikan yang menyerupai ular." Ulama selainnya berkata, "Jenis yang

lebar bagian tengahnya dan tipis kedua sisi badannya."

"segala sesuatu di laut disembelih." Atha' berkata, "Adapun burung

maka alat b erp endap at hendalcny a engkau meny emb elihny a " - ). Imam

Bukhari menukilnya dengan sanad yang maushul di kitab At-Tarikh,

dan Ibnu Mandah di kitab At Ma'rifah, dari riwayat Ibnu Juraij, dari

Amr bin Dinar, dan Abu Az-zubair, keduanya mendengar Syuraih

-sahabat 
Nabi SAW- berkata, "segala sesuatu yang ada di laut itu

telah disembelih." Dia berkata, "Aku menyebutkannya kepada Atha',

maka dia berkata, 'Adapun burung, aku berpendapat hendaknya

engkau menyembelihnya'." Ad-Daruquthni dan Abu Nu'aim

meriwayatkan di kitab Ash-Shahabah dengan sanad yang marfu' dai
Syuraih. Namun, riwayat yarLg mauquf leblh shahih. Ibnu Abi Ashim

meriwayatkannya pada pembahasan tentang makanan dari jalur Amr

bin Dinar, "Aku mendengar seorang syaikh yang telah tua bersumpah

atas nama Allah, tidak ada di laut satu binatang pun melainkan telah

disembelih oleh Allah untuk Bani Adam'" Ad-Daruquthni

meriwayatkan dari hadits Abdultah bin Sirjis yang dinisbatkan kepada
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Nabi SAW , '?tI 4. flt e t JS C.t ii ilrr ,it (Sesungguhnya Altah

telah menyembelih segala apa yang ada di laut untuk Bani Adam).

Sanadnya lemah. Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Umar

dinisbatkan kepada Nabi sama sepertinya, namun sanad-nya }uga
lemah. Abdtxrazzaq meriwayatkan dengan d:ua sanad yang jayyid dari

Umar kemudian dari Ali, "Ikan telah disembelih seluruhnya."

Catatan

Riwayat mu'allaq ini tidak tercantum dalam riwayat AbuZaid
dan Ibnu As-Sakan serta Al Juqani. Dalam riwayat A1 Ashili
disebutkan, "Abu Syuraih berkata." Namun, ini tidak benar dan telah

diingatkan oleh Abu Ali Al Jiyani dan diikuti oleh Iyadh disertai

tambahan, "Dia adalah Syuraih bin Hani' Abu Hani'." Adapun yang

benar adalah bahwa dia bukan Abu Hani'. Dia tidak memiliki riwayat
dalam Shahih Bukhari kecuali di tempat ini. Bapak daripada Syuraih

bin Hani' masih termasuk sahabat. Adapun Syuraih sempat

mendapatkan miua Nabi SAW, tetapi tidak sempat diketahui dia

mendengar riwayat darinya dan tidak pula bertemu langsung.

Mengenai Syuraih yang disebutkan diatas disebutkan Imam Bukhari

dalam kitab At-Tarikh, dan dia berkata, "Ia tergolong sahabat."

Demikian juga dikatakan Abu Hatim Ar-Razi dan selainnya.

tp -i;.1?1 ,pt pflj :W\t
i"y d oq's ,Jrut LEi "* riie ,ii.tf, gr; ,uti 4l,to s #'j 'e

(Ibnu Juraij berkata, alru berknta kepada Atha', "Buruan sungai-

sungai dan selokan-selol<an air apakah ia termasuk binatang buruan

laut?" Beliau berknta, "Benar." Kemudian beliau membaca, "Yang

ini tawar, sedap diminum, dan yang satunya asin lagi pahit, dan dari
masing-masing laut itu kamu makan daging yang segar".). Atsar ini
dinukil Abdtxrazzaq dalam kitab tafsimya dengan sanad yang

maushul dari Ibnu Juraij. Al Fakihi meriwayatkannya dalam kitab

yl
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Matckah dari Abdul Majid bin Abi Daud dari Ibnu Juraij lebih lengkap

daripada ini dan di dalamnya disebutkan, "Aku bertanya kepadanya

tentang ikan-ikan di kolam qusyairi -yakni 
sumur besar di kota

Haram- apakah ia diburu?" Dia berkata,"Ya." Aku bertanya tentang

Ibnu Al Ma' dan yang serupa dengannya, apakah ia termasuk binatang

buruan laut atau darat?" Dia berkata, "Di mana ia menetap lebih

banyak, maka ia digolongkan kepada habitat itu."

! ,'n;ur'Sa1 .oar eE l*'n in ,-P rflt {e ';t;st 6)')
c,'r; a&il^l u 5;;Jr 7 & nifitl L;6r tF ,#1 'oi 1tt Hasan

pernah menunggang hewan dan duduk di atas pelana yang terbuat

dari kulit anjing air [lautJ. Asy-Sya',bi berkata, "sekiranya keluargaku

memakan kodok, niscaya aku akan memberi makan mereka' " Al

Hasan berpendapat tidak mengapa dengan kura-kura). Al Hasan yang

pertama dikatakan dia adalah Hasan bin Ali dan sebagian mengatakan

Hasan Al Bashri. Pendapat pertama dikuatkan bahwa dalam salah

riwayat disebutkan, "Al Hasan AS menunggang kendaraan" '"'
Adapun lafazh, "Di atas pelana kulit", yakni dibuat dari kulit-kulit

anjing air Qaut).

Mengenai perkataan Asy-Syabi, maka kata adh-dhafaadi'

adalah jarnak dari kata dhifda' (kodok). Sebagian membacanya

dhufda,. Adapun sebagian mengucapkannya adh-dhdaadii, dan rni

merupakan salah satu dialek. Ibnu At-Tin berkata, "Asy-Sya'bi tidak

menjelaskan apakah ia disembelih atau tidak." Madzhab Imam Malik

mengatakan bahwa ia tidak dimakan tanpa disembelih. Di antara

mereka ada yang membedakan attata kodok yang tinggal di air dan

kodok yang tinggal di darat. Dalam madzhab Hanafi -dan satu

riwayat dari Asy-Syafi'i- dikatakan ia mesti disembelih. Adapun

perkataan Al Hasan tentang kura-kura dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah

dari jalur Ibnu Thawus dari bapaknya bahwasanya ia menganggap hal

itu tidak mengapa. Dari Mubarak bin Fadhalah dari Al Hasan, dia

berkat4 "Tidak mengapa dengannya, makanlah ia'"
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Abbas berknta, "Makanlah daripada buruan laut orang Nashrani,
Yahudi, atau Majusi"). Al Karmani berkata, "Demikian tercantum
pada naskah yang lama. Sementara pada sebagiannya terdapat kata
"apa yang diburu" sebelum kata "Nasrani". Saya (Ibnu Hajar)
katakan, riwayat mu'allaq ini dinukil Al Baihaqi dengan sanad yang
maushul dari Simak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia
berkata, "Makanlah apa yang dihempaskan laut dan apa yang
ditangkap darinya, baik ia ditangkap orang Yahudi, Nasrani, atau

Majusi." Ibnu At-Tin berkata, "Secara tersirat, binatang buruan laut
tidak dimakan kecuali hasil tangkapan orang-orang yang disebutkan

itu. Ini merupakan pendapat sebagian ulama. Ibnu Abi Syaibah

mengutip melalui sanad yang shahih dai Atha' dan Sa'id bin Jubair

serta melalui sanad lain dari Ali tentang tidak disukainya makan ikan
hasil tangkapan orang Majusi.

.'.-:,::srr'ot;lr ';;,st 
e!.i ,qiit rg *t:s\Lnt ,{ Sf.j 6ltu Darda'

berknta tentang muri, "Khamer padanya telah disembelih oleh

niinaan dan matahari"). Al Baidhawi berkata, "Kata dzabaha
(menyembelih) dalam bentuk kata kerja lampau dan huruf ra'pada
kata khamr diberi bais fathah sebagai maful (objek)." Dia juga

berkata, "Sebagian meriwayatkan dengan tanda sukun padahuiruf ba'
dan disandarkan kepada kata khamr, sehingga huruf ra' pada kata
khamr diberi baris kasrah, artinya mensucikannya." Saya (Ibnu Hajar)
katakan, versi pertam a yang masyhur.

Atsar ini tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi. Ibrahim Al
Harbi menyebutkannya dengan sanad yang maushul dalxn kttab
Gharib Al Hadits karyanya dari Abu Az-Zahiiyah, dari Jubair bin
),lufair, dari Abu Ad-Darda', lalu disebutkan sepertinya. Al Harbi
berkata, "Muri dibuat di Syam, khamer diambil, lalu dicampurkan
garam dan ikan, kemudian dijemur di bawah terik matahari sehingga

rasa khamernya berubah." Abu Bisyr Ad-Daulabi menyebutkan di
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kitab Al Kuna dari Yunus bin Maisarah, dari Ummu Ad-Darda', dari

Abu Ad-Darda', dia berkata tentang 'muri an-ninaan', "Ia telah

dirubah oleh matahari." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Makhul,

dari Abu Ad-Darda, "Tidak mengapa dengan muri, ia telah disembelih

oleh api dan garam." Namun, riwayat ini munqathi' (terputus).

Mughlathai bersama-sama orang yang mengikutinya hanya

menyebutkan riwayat ini. Kemudian mereka menanggapi penegasan

Al Bukhari akan keakuratan riwayat itu, tetapi mereka tidak

mendapatkan perkataan Al Harbi, padahal dipastikan ia adalah

maksud Imam Bukhari.

Riwayat itu memiliki jalur-jalur lain yang disebutkan Ath-

Thahawi, dari Bisyr bin lJbaidillah, dari Abu Idris Al Khaulani,

"sesungguhnya Abu Darda' biasa memakan muri yang dicampur

khamer dan berkata,'Ia telah disembelih oleh matahari dan garam."

.Atbiltr::azzaq meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Abdul Aziz dari

Athiyyah bin Qais, dia berkata, "Seorang sahabat Abu Darda'

melewati seorang laki -laki-lalu disebutkan kisah tentang perbedaan

mereka dalam masalah muri- lalu keduanya datang kepada Abu

Darda' dan bertanya, maka dia berkata, 'Khamernya telah disembelih

oleh matahai, garam, dan ikan." Kami meriwayatkan pada juz Ishaq

bin Al Faidh dari Atha' Al Khurasani, dia berkata, "Abu Darda'

ditanya tentang hukum memakan muri, maka dia berkata, 'Matahai

telah menyembelih unsur yang memabukkan dalam khamer, maka

kami memakannya dan kami menganggap tidak mengapa'-"

Abu Musa berkata di kitab Dzail Al Gharib, "Kekuatan garam

dan matahari serta dominasi keduanya terhadap khamer dan

kemampuannya menghilangkan rasa khamer serta baunya

diungkapkan dengan kata 'menyembelih'. Hanya saja disebutkan

'ninaan' bukan 'garam' karena yang dimaksud tercapai tanpa garam.

Tidak dimaksudkan bahwa ninaan saja yang telah mengubah khamer

tersebut." Dia berkata, "Adapun Abu Darda' termasuk mereka yang

memfatwakan bolehnya merubah khamer menjadi cuka." Lalu dia
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berkata, "Sesungguhnya ikan dengan unsur-unsur yang digabungkan
kepadanya bisa mengalahkan unsur khamer dan menghilangkan
kekuatan untuk memabukkan, dan matahari memberi pengaruh di
dalam perubahan itu sehingga ia menjadi halal." Dia berkata lag;t,

"Adapun penduduk pedusunan di Syam mengadoni muri dengan

khamer dan terkadang mereka menaruh ikan yang diawetkan dengan
garam dan rempah-rempah. Mereka menamakannya shahnaa' .

Manfaat muri adalah memudahkan pencernaan makanan dan

mereka menambahkan zat-zat yang asam atau pedas untuk lebih
memudahkan bagi usus dalam mencema makanan. Adapun Abu
Darda' dan sekelompok sahabat memakan muri yang dibuat dengan

khamer. Imam Bukhari memasukkan perkara ini dalam pembahasan

kesucian binatang buruan laut. Maksudrya, ikan adalah suci dan halal,

dan kesuciannya serta kehalalannya bisa berpengaruh kepada

selainnya seperti garam, sehingga sesuatu yang haram dan najis jika
dicampur dengannya menjadi suci dan halal. Ini adalah pendapat

mereka yang membolehkan merubah khamer menjadi makanan yang

lain. Pendapat yang dimaksud merupakan pendapat Abu Darda' dan

sebagian ulama.

Ibnu Al Atsir berkata dalam kitab An-Nihayah tentang

digunakannya kata dzabh (sembelihan) untuk mengungkapkan

halalnya hal itu. Seakan-akan dia berkata, 'Sebagaimana

penyembelihan menghalalkan untuk memakan hewan yang disembelih
Jan mengeluarkannya dari kategori bangkai, maka demikian juga

benda-benda ini jika dicampurkan pada khamer, ia menempati posisi
penyembelihan sehingga menghalalkannya'." Al Baidhawi berkata,
"\{aksudnya, ia menjadi halal dengan sebab ikan yang dicampurkan
:an dimasak dengan matahari. Maka yang demikian itu seperti

:enyembelihan pada hewan." Ulama selainnya berkata, "Makna
di s emb elih', yakni p engaruhnya dinetralisir. "

Al Hakim menyebutkan pada bagian "Jenis kedua puluh" di
rtab Ulumul Hadits, dari hadits Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu
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Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dia mendengar Utsman bin

Affan berkata, "Jauhilah khamer, sesungguhnya ia induk kejahatan'"

Ibnu Syihab berkata, "Hadits ini menjelaskan tidak adanya kebaikan

pada khamer. Jika ia dinetralisir, maka tidak ada kebaikan padanya

hingga Allah menghilangkan pengaruhnya sehingga cuka pun saat itu

menjadi baik." Ibnu Wahab berkata: Aku mendengar Malik berkata,
re,\ku mendengar Ibnu Syihab ditanya tentang khamer yang ditaruh di

wadah, lalu dicampurkan garam serta bahan-bahan lain, kemudian

dijemur di bawah matahari hingga menjadi muri, maka Ibnu Syihab

berkata, 'Aku bersaksi bahwa Qabishah melarang membuat khamer

menjadi muri, jika digunakan saat ia sebagai khamer'." Aku (Ibnu

Hajar) berkata: Qabishah termasuk pembesar tabi'in, bapaknya

tergolong sahabat, dan dia dilahirkan pada masa Nabi SAW. Oleh

karena itu, sebagian ulama menyebutkatlrlya dikalangan sahabat. Hal

ini bertentangan dengan atsar Abtt Darda' yang telah disebutkan

sekaligus menafsirkan maksudnya.

An-Niinaan adalah jamak dari kata nuun, yaitu ikan besar.

Sedang)<an muri disebutkan dalam kitab An-Nihayah -mengikuti

pernyataan penulis kitab Ash-Shihah- dengan memberi tasydid pada

huruf ra' (murri), dinisbatkan kepada kata murr (pahit). Syaikh

Muhyiddin menegaskan kebenaran versi pertama. Sementara Al

Jawaliqi menukil dalam kitab Lahn Al 'Ammah bahwa mereka

memberi baris pada hurruf ra' (muri), padahal yang benar adalah diberi

tanda sukun (muryi).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang

kisah pasukan Khabath melalui dua jalur; salah satunya riwayat Ibnu

Juraij, Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar

Jabir. Riwayat ini telah disebutkan dengan sanad dan matannya pada

pembahasan tentang peperangan dan ditambahkan di tempat itu dari

Abl Az-Zubair dari Jabir. Ia telah disebutkan disertai syarahnya

bersama penjelasan sisa-sisa hadits. Jalur kedua adalah riwayat Sufyan

dari Amr bin Dinar pula di dalamnya terdapat tambahan, "Dan di
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antara kami ada seorang laki-laki menyembelih tiga ekor unta,

kemudian tiga ekor unta, kemudian dia dilarang oleh Abu {Jbaidah."
Laki-laki yang dimaksud adalah Qais bin Sa'ad bin Ubadah

sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

Dia membeli unta dari seorang Arab Badui Juhani, setiap ekor unta

akan dibayar dengan satu wasaq kurma yang kelak akan dibayarkan

ketika sampai di Madinah. Ketika Umar -yangkebetulan berada dalam

pasukan tersebut- melihat hal itu, dia meminta kepada Abu Ubaidah
a9ar melarang Qais menyembelih unta. Abu Llbaidah

memerintahkannya untuk berhenti dari perbuatannya dan dia pun

menaatinya.

Maksud kata jazaa'ir adalah jamak dari kata jazuur (unta).

Namun, hal ini perlu ditinjau kembali, karena kata jazaa'ir adalah
jamak dari kata jaziirah (pulau), sedangkan jazuur bentuk jamaknya

adalah juzur. Barangkali kata jazaa'ir di sini adalah jamak dari kata
jamak. Maksud Imam Bukhari menyebutkan kisah ikan di tempat ini,
karena disimpulkan darinya tentang bolehnya memakan bangkai laut
berdasarkan penegasan dalam hadits, "Laut menghempaskan ikan
yang telah mati dan belum pernah dilihat sepertinya, biasa disebut

anbar." Pada pembahasan tentang peperangan disebutkan bahwa pada

sebagian jalur disebutkan bahwa Nabi SAW memakannya. Dengan

demikian, sempurnalah penetapan dalil darinya. Jika tidak, maka

sekadar perbuatan sahabat yang memakannya -disaat mereka sedang

kelaparan- bisa saja dimasukkan dalam kondisi darurat. Terlebih
ditemukan pada perkataan Abu Ubaidah, "Ia telah mati." Lalu dia

berkata, "Tidak, bahkan kita adalah utusan Rasulullah SAW dan di

lalan Allah, sementara kamu terpaksa, maka makanlah." Ini adalah

irvayat Abts. Az-Zubair dari Jabir yang dikutip Imam Muslim. Imam

tsukhari telah menyebutkan pada pembahasan tentang peperangan

:aelalui jalur ini, tetapi disebutkan, "Abu Ubaidah berkata,
- \{ akanlah'," tartp a menyebutkan p erkataan s elanj utnya.

FATHUL BAARI - 1O9



Kesimpulan perkataan Abu Ubaidah adalah, pada awainya dia

membangun pendapatnya berdasarkan keumuman haramnya bangkai,

kemudian dia mengingat dikhususkannya hal itu bagi yang terpaksa

jika tidak sengaja dan tidak melampaui batas, sementara mereka

berada dalam kondisi demikian, karena mereka berada di jalan Allah
serta dalam ketaatan kepada Rasulullah. Namun, di akhir hadits

menjadi jelas bahwa faktor yang menjadikannya halal adalah bukan

kondisi terpaksa, tetapi karena ia adalah binatang buruan laut. Pada

yang

f.tl"-l
. r..
0\,..

bagian akhir hadits
,,

disebutkan, t.ll5:Jtii
t1'-11 ott o, r,la
aE 19 JJ*. 96-!r,; oliD

dikutip oleh Imam Bukhari dan Muslim

*vht {* lt )"yu.s s'is oi.rsr ui r*
,lri ,rf g:kli ,itr '^27( 6\s g<ettka kamr

sampai Madinah, kami menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW,

maka beliau bersabda, "Makanlah rezeki yang dikeluarkan Allah,

berilah kami makan jika ia masih ada bersama kalian." Maka

sebagian mereka memberikan kepadanya anggota badan ikan itu, lalu
beliau pun memakannya). Nabi menjelaskan kepada mereka bahwa ia

halal secara mutlak. Bahkan lebih jauh lagi, beliau memakannya untuk

menghilangkan kesan ia dibolehkan saat darurat, karena saat itu beliau

bukan dalam kondisi darurat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan tentang bolehnya

memakan bangkai binatang laut; sama saja ia mati sendiri atau karena

diburu. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Namun, para ulama

madzhab Hanafi tidak menyukainya. Mereka membedakarL apa yarLg

dihempaskan oleh air laut dan mati tanpa sebab tertentu. Dalam hal ini

mereka berpegang kepada hadits Abu Az-Zttbair dari Jabir, ;:5 6Ai U

ro_/5.9 4.9 (apa yang dihempaskan oleh

laut atau didamparkannya maka makanlah, dan apa yang mati

kemudian mengapung, maka jangan kamu makan). Abu Daud

meriwayatkan dengan sanad marfu' dari Yahya bin Sulaim Ath-

Thaifi, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir. Kemudian dia berkata, "Hadits

ini diriwayatkan Ats-Tsauri dan Ayub serta selain keduanya dari Abu
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Az-zlbair dengan sanad yang mauquf (ndak sampai kepada Nabi
sAw)." Lalu dinukil melalui jalur yang lemah dari Ibnu Abi Dzi'b
dari Abu Az-zttbail dari Jabir seraya dinisbatkan kepada Nabi sAW.
At-Tirmidzi berkata, "Aku bertanya kepada Imam Bukhari tentang itu,
maka dia berkata, 'Tidak akurat, telah dinukil dari Jabir keterangan
yang menyelisihinya'." Yahya bin Sulaim (periwayat hadits itu)
seorang yang berstatus shaduuq (banyak benarnya), mereka
mensifatinya sebagai seorang yang buruk hafalarurya. An-Nasa'i
berkata, "Dia tidak kuat dalam segi riwayat." ya,qub bin Sufyan
berkata, "Jika dia menceritakan hadits dari kitabnya, maka haditsnya
hasan, dan jika ia menceritakan hadits berdasarkan hafarannya, maka
ada yang benar dan ada yang diingkari.', Sementara Abu Hazim
berkata, "Dia bukan seorang yang hafizfr." Kemudian Ibnu Hibban
berkata di kitab Ats-Tsiqaat,"Dia sering keriru dan ada periwayat lain
yang turut menisbatkan hadits itu kepada Nabi SAW.,,

Ad-Daruquthni meriwayatkannya dari Abu Ahmad Az-Zlbaii
dari Ats-Tsauri --dinisbatkan kepada Nabi sAW- tetapi dia berkata,
"Ia menyelisihi riwayat Waki' dan selainnya. Mereka ini hanya
menyebutkanflya sampai kepada Ats-Tsauri, dan inilah yang benar."
Ibnu Abi Dzi'b dan Ismail bin umayyah meriwayatkan melalui jalur
marfu'(sampai kepada Nabi SAW), tetapi tidak shahih. Adapun yang
shahih adalah mauquf. Kesimpulannya, hadits itu tidak shahih kecuali
sanadnya yang mauquf, sementara di sisi lain ia bertentangan dengan
perkataan Abu Bakar dan selainnya. Jika ditinjau dari sisi analogi,
maka seharusnya juga halal, karena ia adalah ikan yang jika mati di
darat maka langsung dimakan tanpa disembelih, dan jika air
tempatnya tinggal mengering, atau dibunuh oleh ikan yang lain, lalu
mati, maka ia halal dimakan. Demikian juga seharusnya jika mati di
-aut.

Disimpulkan dari "kami memakannya selama setengah bulan"
:entang bolehnya memakan daging meskipun sudah busuk, karena
\abi SAW telah memakarurya sesudah itu, sementara umwnnya
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daging tidak akan bertahan tanpa membusuk dalam masa yang

demikian lama, terutama di wilayah Hljaz di mana matahari sangat

panas. Namun, ada kemungkinan mereka telah memberinya garam

dan membuatnya menjadi dendeng sehingga tidak membusuk. Telah

dinukil perkataan An-Nawawi bahwa larangan memakan daging yang

membusuk hanya dalam konteks tanzih (meninggalkan yang tidak
baik), kecuali jika dikhawatirkan menimbulkan mudharat, maka

diharamkan. Namun, para ulama madzhab Maliki memahami larangan

itu sebagai pengharaman secara mutlak. Inilah yang lebih kuat. Pada

pembahasan tentang ikan yang mengapung akan disebutkan

pernyataan serupa dengan apa yang dia katakan dalam hal daging

yang busuk, yaitu tidak boleh dimakan jika dikhawatirkan

menimbulkan mudharat.

Dalam hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan

memakan hewan laut secara mutlak, karena para sahabat tidak
memiliki nash (dalil tegas) yang menghalalkan bangkai anbar (sejenis

ikan paus) secara khusus. Sementara mereka telah memakannya.

Demikian pendapat sebagian ulama. Hal ini dibantah bahwa pada

awalnya mereka memakannya karena terpaksa. Namun, bantahan ini
dijawab bahwa mereka telah memakannya secara mutlak karena ia
adalah binatang buruan laut. Kemudian mereka menjadi ragu karena

statusnya sebagai bangkai. Hal ini menunjukkan bolehnya memakan

apayaflg masuk kategori binatang buruan laut. Lalu pembawa syariat

menjelaskan kepada mereka bahwa bangkai binatang laut juga halal,

baik yang mengapung maupun yang tidak.

Sebagian ulama madzhab Maliki berdalil bahwa para sahabat

menetap dan memakannya beberapa malam. Sekiranya mereka

memakan ikan itu 
-dengan 

anggaparL sebagai bangkai- karena

terpaksa, niscaya mereka tidak akan terus memakannya, sebab orang

yang terpaksa makan bangkai akan memakannya sesuai kebutuhan,

dan setelah itu berpindah mencari makanan yang mubah. Sebagian

ulama memahami berita-berita yang berbeda-beda dalam masalah ini

I

n

I
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dengan cara menempatkan larangan dalam konteks tanzih (menjauhi
yang tidak baik). Sedangkan yang selain itu dipahami dalam konteks
jawaz (boleh).

Tidak ada perbedaan di antara para ulama tentang halalnya
berbagai jenis ikan. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang
binatang laut yang menyerupai binatang darat, seperti manusia, anjing,
babi, dan ular. Menurut ulama madzhab Hanafi ---dan juga salah satu

pendapat dalam madzhab Syaf i- bahwa selain ikan telah
diharamkan. Namun, pandangan mereka disanggah dengan

mengemukakan hadits pada bab di atas, sebab apa yang mereka
makan itu adalah huut (lkan paus) dan tidak disebut samak (ikan).

Namun, sanggahan ini perlu ditinjau kembali, karena riwayat itu
berkenaan dengan huut secara tekstual. Kemudian dinukil dari
madzhab Syafi'i penghalalan secara mutlak menurut pernyataan
tekstual Imam Syaf i yang paling benar. Ini juga merupakan pendapat
dalam madzhab Maliki. Hanya saja dalam salah satu riwayat mereka

mengecualikan babi laut. Dalil mereka adalah firman Allah, '€J'Jrl

F * @ihatalkan bagi kamu binatang buruan laut), danhadits, 36

*',Ht ,'oj6 jlgikt (aut itu, airnya suci dan bangkainya hatal).

Hadits ini diriwayatkan Imam Malik dan para penulis kitab-kitab As-
Sunan serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban
maupun selain mereka. Pendapat lain dalam madzhab Syaf i
mengatakan, "Binantang laut yang serupa dengan binatang darat yang

halal, maka boleh dimakan. Jika tidak, maka tidak diperbolehkan."
Mereka mengecualikan 

-menurut 
pendapat paling benar- binatang

1'ang hidup di laut dan di darat. Binatang ini terdiri dari dua macam:

Pertama, binatang yang larangan untuk memakannya
disebutkan secara khusus, seperti katak. Imam Ahmad juga

:rengecualikannya, karena adanya larangan membunuhnya dat'r hadits

-{bdunahman bin Utsman At-Taimi sebagaimana diriwayatkan Abu
)aud dan An-Nasa'i serta dinyatakan shahih oleh Al Hakim. Riwayat
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yangdimaksudmemilikipendukungdarihaditslbnuUmaryang
dikutip Ibnu Abi Ashim serta satu hadits lain dari Abdullah bin Umar'

Ath-Thabarani mengutipnya dalam kitab At Ausath disertai tambahan'

..Sesungguhnyabunyisuaranyaadalahtasbih.,'Paraahlipengobatan

mengatakankatakad'aduamacam,yaitukatakyanghidupdidaratdan
yang hidup di air. Katak yang hidup di darat dapat membunuh orang

yang memakannya' Sedangkan katak yarrg hidup di air bisa

menimbulkanmudharat.Diantarahewanyangdikecualikanpula
adalah buaya, karena ia menyerang mangsa menggunakan taringnya'

DalammadzhabAhmadterdapatsaturiwayattentangini.Serupa
dengannya adalah ikan hiu di laut' Berbeda dengan apa yang

difatwakan Al Muhibb Ath-Thabari. Hewan lain yang dikecualikan

dari penghalalan adalah ular, kalajengking' kepiting' dan kura-kura'

karena dianggap kotor dan menimbulkan bahaya berupa keracunan'

BegitujugaDanilisyangdikatakanberasaldarikepiting.Bilahalini
benar, maka ia adalah haram.

Kedua, apa yarrg tidak disebutkan tentang larangan

memakannya.Hukumnyaadalahhalaluntukdimakan,tetapidengan
syarat disembelih. Seperti itik dan burung air'

Catatan

PadabagianakhirShahihMuslimdisebutkandalamhadits
panjangdariAlWalidbinl.JbadahbinAsh-shamit,bahwamereka
masukketempatJabir,lalumerekamelihatnyamengerjakanshalat
memakai satu kain. (A1 Hadits). Di dalamnya disebutkan kisah

membuangdahakdimasjid'Disebutkanjugabahwamerekakeluar
dalamrangkaperangBuwath,dandidalamnyadisebutkantentang
,haudh' dan makmum berdiri di belakang imam yang duduk' Semua

ini dipaparkan secara panjang lebar' Lalu dia berkata' "Kami

bepergian bersama Rasulullah SAW dan makanan masing-masing

kami adalah satu kurma untuk satu hari' Kami pun mengisapnya dan
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kami menjatuhkan daun-daun kayu dengan cara memukul
menggunakan kain-kain, lalu kami makan. Kami pun berjalan bersama
Rasulullah SAW hingga sampai di lembah yang datar." Lalu
disebutkan kisah dua pohon yang merunduk atas perintah Nabi SAW
sehingga digunakan menutup diri ketika mereka buang hajat. Di sini
pula disinggung kisah dua kubur yang ditancapkan ranting kayu di
atasnya. Kemudian dikatakan, "Kami datang ke induk pasukan dan

beliau bersabda, 'Wahai Jabir, panggillah mereka untuk wudhti."
Maka disebutkan kisah keluarnya dari sela-sela jari beliau SAW.
Setelah itu disebutkan, "Orang-orang mengadukan rasa lapar kepada

Rasulullah SAW dan beliau bersabda, 'Semoga Allah memberi makan

kalian' . Kami pun sampai ke tepi laut dan tiba-tiba laut bergolak satu
kali lalu menghempaskan hewan. Kami menyalakan api di
sampingnya dan memasaknya, lalu memakannya hingga kenyang.',
Disebutkan pula bahwa dia bersama beberapa orang masuk di lubang
mata ikan itu. Selanjutnya, disebutkan kisah orang yang lewat di
antaxa tulang rusuknya tanpa menundukkan kepalanya dalam keadaan

menunggung onta. Padahal laki-laki itu adalah orang tertinggi di
antara mereka dan onta tunggangannya adalah yang tertinggi di antara
yang ada saat itu. Secara zhahir, kisah ini berbeda dengan kisah yang
disebutkan pada bab di atas, padahal ia diriwayatkan dari Jabir. Oleh
karena itu, Abdul Haq berkata dalam kitab Al Jam' Baina Ash-
Shahihain, "Ini adalah kejadian yarrg berbeda dengan kejadian
tersebut, sebab kejadian ini dihadiri oleh Nabi SAW." Namun, apa

1'ang dia sebutkan bukanlah nash (dalil yang tidak mengandung
kemungkinan lain) dalam persoalan ini, sebab mungkin kalimat,
"Maka kami sampai ke tepi laut" berkaitan dengan kalimat yang
:erhapus. Sehingga kira-kira kalimat selengkapnya adalah, "Laiu Nabi
S-{.W mengirim kami bersama Abu Ubaidah, maka kami sampai ke
::pi laut." Dengan demikian, kedua riwayat itu dapat dikatakan
:enceritakan kisah yang sama. Inilah pandangan paling kuat menurut

;endapatku, karena hukum asalnya tidak ada pengulangan kejadian.
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Di antara perkara yang patut kami sitir pula di tempat ini,

bahwa A1 Waqidi mengklaim kisah pengutusan Abu Ilbaidah terjadi

di bulan Rajab tahun ke-S H. Menurut saya, pernyataan ini tidak

benar, karena dalam riwayat itu sendiri terdapat keterangan bahwa

mereka keluar untuk mencegat rombongan dagang Quraisy.

Sementara kaum Quraisy pada tahun ke-8 H berada dalam masa

perjanjian damai dengan Nabi SAW. Hal ini sudah saya sitir pula pada

pembahasan tentang peperangan. Di sana saya mengemukakan

kemungkinan ia terjadi sebelum perjanjian damai sekitar tahun ke-6 H

atau sebelumnya. Sekarang tampak dalil yang menguatkan hal itu,

yakni perkataan Jabir dalam riwayat Imam Muslim ini, bahwa mereka

keluar untuk perang Buwath. Sementara perang Buwath terjadi pada

tahun ke-2 H sebelum perang Badar. Nabi SAW keluar dengan

pasukan berkekuatan 200 personil sahabatnya untuk mencegat

rombongan dagang Quraisy yang ada Umayyah bin Khalaf. Beliau

SAW sampai ke tempat bernama Buwath, yaitu salah satu gunung di

Juhainah dekat Syam. Jaraknya dengan Madinah sekitar 4 barid'

Namun, beliau tidak bertemu dengan seorang pun, lalu beliau kembali.

Seakan-akan beliau SAW menunjuk Abu Ubaidah dan beberapa orang

bersamanya untuk terus mengintai rombongan dagang yang dimaksud.

Di antara faktor yang menguatkan kisah ini terjadi lebih awal adalah

keadaan perbekalan mereka yang sangat sedikit dan kondisi yang sulit'

Sementara realita yang ada, pada tahun 8 H kondisi mereka lebih

sejahtera, karena penaklukan Khaibar dan lairurya' Kondisi sulit

tersebut hanya sesuai dengan keadaan pada masa permulaan Islam.

Dengan demikian, ia menguatkan apa yang telah saya jelaskan.
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5495. Dari Abu Ya'fur, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi

Aufa RA berkata, "Kami berperang bersama Nabi SAW sebanyak

tujuh peperangan -atau enam- dan kami memakan belalang bersama

beliau."

Sufyan, Abu Awanah, Isra'il berkata: Diriwayatkan dari Abu

Ya'fur, dari Ibnu Abi Aufa, "Tujuh peperangan."

Keterangan Hadits:

(Bab makan belalang). Jaraad (belalang) adalah salah satu

hewan yang cukup dikenal. Bentuk tunggalnya adalahjaraadah.Kata
untuk jenis jantan dan betina adalah sama seperti kata fuamaamah

(merpati). Dikatakan ia berasal dari kata jard (melucuti), karena ia

tidak singgah pada sesuatu melainkan melucutinya (memakannya

hingga habis).

Bagian-bagian tubuh hewan ini sangat menakjubkan

:erkumpul padanya sifat sepuluh hewan lain. Sebagian sifat

iisebutkan Ibnu Asy-syaltrazavn. Dia berkata dalam bait sya'irnya:

Padanya dua paha unta betina, dua betis burung unta.

Dua kaki burung elang dan cakar singa.

dan

ini
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Dadanya adalah perut ular padang pasir.

Ia diberi kulit kuda di kepala dan mulut.

Dikatakan, telah luput dari bait sya'ir itu penyebutan; mata
gajah,leher banteng, tanduk rusa, dan ekor ular. Ia terdiri dari dua
jenis. Salah satunya bisa terbang dan satunya lagi melompat. Ia

bertelur di batu-batu, lalu meninggalkannya hingga mengering dan

menetas. Tidaklah ia melewati suatu tanaman melainkan

memakannya. Dikatakan pula. . .2

Kemudian te{adi perbedaan tentang asal usulnya. Dikatakan ia
berasal dari ikan. Oleh karena itu, ia dimakan tanpa disembelih.

Sehubungan dengan ini dinukil satu hadits lemah yang {ifutip T"j
Majah dari Anas RA, dinisbatkan kepada Nabi SAW, 611 'stflt tsl

4t',y yj. lsesungguhnya belalang adalah bagian ikan di laut).

Begitu pula hadits Abu Hurairah, d t, # i,' ,,l.a )lr J:it t A?
fry e'ru iSui ,t*tr1:6.gri+;6 rtiei ,srrr'3r J"l tislu r:-b \l e
4t * g (kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam rangka haji

atau umrah, lalu kami menemukan banyak belalang, maka kami

memukuli dengan sandal-sandal dan cambuk-cambuk kami. Lalu Nabi
bersabda, "Makanlah, sesungguhnya ia termasuk binatang buruan

laut."). Hadits ini diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu
Majah, tetapi sanad-nya lemah. Sekiranya shahih, maka ia menjadi

dalil bagi mereka yang mengatakan tidak ada denda jika dibunuh oleh

orang yang ihram. Namun, mayoritas ulama menyelishi pandangan

ini. Ibnu Al Manayyar berkata, "Tidak ada seorang pul yang

mengatakan tidak ada denda karena membunuhnya selain Abu Sa'id

Al Khudri dan Urwah bin Az-Ztbak. Adapun Ka'ab Al Ahbar

terdapat perbedaan riwayat tentang pendapatnya dalam masalah ini."
Jika terbukti bahwa membunuhnya mengharuskan adanya denda,

maka jelas ia termasuk binatang darat.

2 Terdapat bagian yang kosong pada naskah asli.
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Para ulama sepakat membolehkan memakannya tanpa
disembelih. Hanya saja yang masyhur dalam pandangan ulama
madzhab Maliki adalah disyaratkan menyembelihnya. Namun, mereka
berbeda pendapat tentang sifat penyemberihannya. Sebagian
mengatakan dengan cara memotong kepalanya. Sebagian lagr
mengatakan jika ia berada di dalam periuk atau api, maka telah halal
dimakan. Ibnu wahab berkata, "Bila ditangkap maka itulah
sembelihannya." Sementara Mutharrif (salah seorang ulama madzhab
Maliki) sependapat dengan jumhur, yaitu tidak butuh disembelih
berdasarkan hadits Ibnu Umar, !!ijl1it:ftr\r2 tJ,1.LJr |63j )# $'+i
)GjJr1 (Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah; ikan dan

belakang serta hati dan limpa). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam
Ahmad dan Ad-Daruquthni seraya dinisbatkan kepada Nabi sAW.
Namun dia berkata, "sanad-nya yang hanya sampai pada Ibnu Umar
lebih shahih." Kemudian Al Baihaqi juga menguatkan pandangan
yang mengatakan hadits ini hanya sampai pada Ibnu umar. Hanya
saja dia berkata, "Ia memiliki hukum hadits marrtt' (sampai kepada
Nabi SAW)."

.1.. t. ,
)$;- Gt ; @ari Abu Yafur). Dia adalah Abu ya'fur Al Abdi.

Namanya adalah waqdan, dan sebagian orang mengatakan waqid.
Menurut Imam Muslim namanya adalah waqid, dan geramya adalah
Waqdan. Dia adalah Abu Ya'fur Al Akbar. Adapun Abu ya,fur AI
Ashghar bemama Abdunahman bin Ubaid. Keduanya tergolong
rsiqah dan berasal dari ulama Kufah. Abu Ya'fur Al Akbar tidak
memiliki riwayat dalam shahih Bukhari selain hadits ini dan satu
hadits lain yang sudah disebutkan pada akhir pembahasan tentang
shalat di bab-bab tentang ruku'. Saya nukil pula perkataan An-
\awawi yang menegaskan bahwa dia adalah Abu ya'fur Al Ashghar.
\amun, yang benar adalah Abu Ya'fur Al Akbar. Inilah yang
ditandaskan Al Kullabadzi dan selainnya. Pendapat An-Nawawi
berdasarkan perkataan Ibnu Al Arabi dan selainnya. Hal yang
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mengunggulkan perkataan Al Kullabadzi adalah penegasan At-

Tirmidzi sesudah mengutip hadits tersebut bahwa periwayat hadits

tentang belalang adalah Waqid yang biasa disebut Waqdan. Sementara

ini adalah nama Abu Ya'fur Al Akbar. Pendapat ini dikuatkan pula

oleh penegasan Abu Hatim dalam biografi Abu Ya'fur A1 Ashghar

bahwa dia tidak mendengar riwayat dari Abdullah bin Abi Aufa.

L' 'ti 

"\? 
'& g"j"l, peperangan atau enam). Demikian

yang dikutip kebanyakan periwayat dan tidak ada kemusykilan di

dalamnya. Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan q ii tanpa tanwin.

Sementara dalam kitab Taudhih Al Ahkam karya Ibnu Malik

disebutkan, €:;1 :i :t:? '* A"i"t, peperangan atau delapan). Dia

menanggapinya dan berkata, "Lebih baik jika dikatakan, :1 :0? y
4Ui a"rgun tanwin, karena kata tsamaani mestJrpun sama dengan

kata jawaari, huruf ketiganya adalah alif dan sesudahnya dua huruf,

lalu huruf kedua di antara dua huruf itu adalah ya', tetapt keduanya

berbeda karena kata jawaari adalah jamak dan kata tsamaaniyah

bukan jamak. cara pelafalan kedua kata ini ketika diberi baris

dhammah dan kasrah adalah surna, tetapi tanda tanwin pada kata

tsamaani menunjukkan perubahan baris pada akhir kata, sedangkan

tanwin pada kata jawaarii berkedudukan sebagai pengganti huruf

yang dibuang. Hanya saja pelafalan keduanya berbeda ketika diberi

baisfathah." Diaberkata, "Adatiga alasan penyebutan kata ini tanpa

tanwin. Alasan paling bagus bahwa kata yang disandari telah dihapus

dan kata yang disandarkan ditetapkan sebagaimana keadaannya

sebelum kata itu dihapus. Serupa dengannya perkataan penya'it, "ub

W "*i q ii s'15 (lima unta atau enam sebagai penggatinya).

Alasan kedua, posisi kata ini ketika diberi baris fathah di al<hitnya,

maka ditulis tanpa alif menurut dialek Rabi'ah." Kemudian dia

menyebutkan alasan ketika yang hanya khusus bagi kata tsamaani.

Namun, saya tidak menemukan pada satupun di antara jalur-jalur
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hadits ini, baik dalam kitab Shahih Bukhari maupun selainnya dengan

kata 96.

Kemudian keraguan tentang jumlah peperangan itu berasal

dari Syu'bah. Imam Muslim meriwayatkannya dari Syu'bah disertai

keraguan pula. Kemudian An-Nasa'i mengutip dari riwayatnya tanpa

ada keraguan. Lalu At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ghundar dari
Syu'bah, dia berkata, "beberapa peperangan" tanpa menyebutkan
jumlahnya.

St,,+l,t iA S'U gf (Kami biasa maknn belalang bersamanya).

Mungkin maksud 'bersama' di sini sekadar peperangan dan bukan apa

yang mengikutinya berupa makan belalang, dan mungkin juga

termasuk makan belalang. Kemungkinan kedua ditunjukkan oleh

keterangan dalam riwayat Abu Nu'aim pada pembahasan tentang

pengobatan, 6 ,F't:t (Dia makan bersama kami). Jika riwayat ini

akurat, maka menjadi bantahan terhadap Ash-Shumairi (salah seorang

ulama madzhab Syaf i) yang mengklaim bahwa Nabi SAW tidak
selera terhadap belalang sebagaimana beliau tidak selera terhadap

dhabb (Kadal). Kemudian saya menemukan dalil yang digunakan

Ash-Shumairi, yaitu riwayat yang dikutip Abu Daud dari hadits

Salman, Uli'tltjiT ) isut s';,sr f *3 *vht d*',9 Q{abi SAW

ditanya tentang belalang, maka beliau bersabda, "Aku tidak
memakannya dan aku juga tidak mengharamkannya".). Yarrg benar

bahwa riwayat ini adalah mursal.Ibnu Adi menyebutkan pada biografi
Tsabit binZuhair dari Nafi' bin Umar, "'a,:At 

9t ,b f\j *?nt db tll
g.5',y|w ttvst ,f ',bt ,b?i Yk 1 ;Jui (sesungguhnya betiau

S-4W ditanya tentang dhabb, maka beliau bersabda, "Alat tidak
memakannya dan tidak mengharamkannya." Lalu beliau ditanya
:entang belalang, maka beliau mengatakan seperti itu). Hadits ini
edak akurat, karena Imam An-Nasa'i mengatakan bahwa Tsabit

periwayatnya) bukan seorang yang tsiqah (terpercaya).
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An-Nawawi menukil ijma' (kesepakatan) yang menghalalkan

makan belalang. Ibnu Al Arabi dalam kitabnya Syarh AtTirmidzi
membedakan hukum antara belalang Hijaz dan belalang Andalus. Dia

berkata tentang belalang Andalus, "Ia tidak dimakan, karena hanya

menimbulkan mudharat." Jika benar belalang tersebut menimbulkan

mudharat bila dimakan, seperti mengandung zat beracun yang tidak

ditemukan pada belalang di negeri lain, maka harus dikecualikan dari

belalang yang boleh dimakan.

"OtA',:lr\ (Suflan berkata). Sufyan yang dimaksud adalah

Ats-Tsauri. Atsar ini disebutkan Ad-Darimi dengan sanad yang

maushul dari Muhammad bin Yusuf (Al Firyabi) dari Sufyan Ats-

Tsauri. Adapun kalimat, ,y'V *tt? & &') # \t ,k Ct t 6J

Sfgit (kami berperang bersama Nabi SAW tujuh peperangan, kami

makan belalang). At-Tirmidzi juga meriwayatkan melalui jalur lain

dari Ats-Tsauri, lalu dijelaskan bahwa Sufyan bin Uyainah

meriwayatkan pula hadits ini dari Abu Ya'fur, tetapi dia mengatakan,

"enam peperangan." Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian pula

diriwayatkan Ahmad bin Hambal dari Ibnu Uyainah disertai

penegasan kata 'enam'. At-Tirmidzi berkata, "Demikian dikatakan

Ibnu Uyainah, yaitu dengan kata 'enam' dan ulama selainnya

mengatakan 'tujuh'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Syu'bah menunjukkan

bahwa syaikh mereka ragu, maka harus dipahami bahwa sesekali dia

menyebutkan kata'tujuh' secara tegas, kemudian timbul keraguan dan

dia menyebut kata 'enam', karena itu yang diyakini. Pemahaman ini

didukung kenyataan bahwa Sufyan bin Uyainah mendengar riwayat

itu dari Abu Ya'fur lebih akhir daripada Ats-Tsauri dan periwayat-

periwayat yang disebutkan bersamanya. Namun, disebutkan dalam

riwayat Ibnu Hibban dari Abu Al Walid (guru Imam Bukhari dalam

riwayat ini) dengan kalimat, "Tujuh atau enam, Syu'bah ragu-ragu."

L22 _ FATHUL BAARI



Ut? i:: (Dan Abu Awanah). Atsar ini disebutkan Imam

Muslim dari Abu Kamil dari Abu Awanah dengan redaksi seperti
riwayat Ats-Tsauri. Al Bazzar menyebutkannya dari Yahya bin
Hammad dari Abu Awanah, lalu suatu kali ia mengatakan dari Abu
Ya'fur, dan kali lain dari Asy-Syaibani. Dia mengisyaratkan
keunggulan riwayat itu dari Abu Ya'fur. Memang benar demikian,
seperti disebutkan bahwa ia diriwayatkan Abu Daud.

,h,tyl: (Dan Israit). Atsar ini disebutkan Ath-Thabarani

dengan sanad yang maushul dai Abdullah bin Raja', darinya dengan

redaksi, ir:fir iA y'U t* 
"t)? 

V Qujuh peperdngan dan kami

makan belalang bersama beliau).

14. BejanaAiladah Orang Majusi dan Bangkai

:is';'t4t e)'r!. t ;L :Jts'u*;lnt L-i- i 4; t
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5496. Dari Rabi'ah bin Yazid Ad-Dimasyqi, dia berkata, Abu

Idris Al Khaulani menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Tsa'labah

Al Khusyani menceritakan kepadaku, dia berkata, "Aku datang

kepada Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya

kami di negeri Ahli Kitab, maka kami makan menggunakan wadah-

wadah mereka, dan kami di negeri tempat berburu, aku berburu

dengan busurku dan aku berburu menggunakan anjingku yang terlatih

serta anjingku yang tidak terlatih'. Nabi SAW bersabda, 'Adapun

yang engkau sebutkan bahwa engkau berada di negeri Ahli Kitab,

maka janganlah kamu makan menggunakan wadah-wadah mereka,

kecuali kamu tidak mendapatkan yang lain, jika kamu tidak

mendapatknn yang lain, makn cucilah ia dan makanlah menggunakan

wadah mereka. Mengenai apa yang engkau sebutkan bahwa kamu

berada di negeri tempat berburu, maka apa yang engkau buru dengan

busurmu, sebutlah nama Allah, lalu makanlah, dan qpa yang engkau

buru dengan anjingmu yang terlatih sebutlah nama Allah, lalu

makanlah, sedangkan dpa yang engknu buru dengan anjingmu yang

tidak terlatih dan engkau sempat menyembelihnya, makn makanlah

ia'."

.3t;

5497. Dari Salamah bin Al Akwa', dia berkata: Ketika sore

hari 
-saat 

Khaibar ditaklukkan- mereka menyalakan api, maka

Nabi SAW bertanya, 'Untuk apa kalian menyalaknn api ini? 'Mereka

berkata, '(untuk memasak) Daging keledai jinak'. Beliau bersabda,
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'Tumpahkanlah apa yang ada didalamnya dan pecahkan bejana-

bejananya'. Seorang laki-laki di antara kaum itu berkata, 'Kami

tumpahkan apa yang ada di dalamnya dan kami mencucinya'. Nabi

SAW bersabda, 'Atau seperti itu'.

Keteransan lladits:

(Bab wadah/bejana orang Majusi). Ibnu At-Tin berkata,

Demikian judul yang dia sebutkan, dan dinukil hadits Abu Tsa'labah

tentang Ahli Kitab. Barangkali Imam Bukhari berpandangan bahwa

Majusi adalah Ahli Kitab. Ibnu Al Manayyar berkata, "Judul bab

dikhususkan untuk orang Majusi, dan hadits-hadits yang disebutkan

berbicara tentang Ahli Kitab, karena ia berpendapat bahwa yang

diwaspadai dari keduanya adalah sama, yaitu tidak adanya perhatian

mereka untuk menghindari hal-hal yang najis." A1 Karmani berkata,

"Atau hukumnya untuk salah satunya dianalogikan kepada yang lain,

atau karena orang-orang Majusi mengklaim bahwa mereka adalah

Ahli Kitab."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, lebih baik dari itu dikatakan bahwa

Imam Bukhari hendak mengisyaratkan kepada redaksi pada sebagian

jalur hadits ini, dimana 'majusi' disebutkan secara tekstual. At-

Tirmidzi meriwayatkan melalui jalur lain dari Tsa'labah, )lt J?: ,b
W r:;4t1 'y*. 6'pi :'Jt;- ,uril=;rt )'r:,ti ,f *i ,y" h, &

(Rasulullah SAW ditanya tentang periuk-periuk orang Maiusi, maka

beliau bersabda, "Bersihkan ia dengan mencucinya dan masaklah

dengan menggunakannya".). Dalam redaksi yang dikutip melalui jalur

iain dari Tsa'labah, '* "; 
ya ,iirt cjt:dr, ):-#t t*r'F 61j&

_ (Alq, berkata, "Sesungguhnya kami melewati orang-orang

|'ahudi dan Nasrani serta Majusi, maka kami tidak mendapatkan

selain bejana-bejana mereka"). Cara seperti ini sangat sering

dilakukan Imam Bukhari. Riwayat-riwayat yang diperbincangkan
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sanad-tya, dia menyebutkannya pada judul bab, kemudian

menyebutkan pada bab itu riwayat yang dapat disimpulkan hukum

persoalannya.

Hukum tentang bejana atau wadah orang Majusi tidak berbeda

dengan hukum bejana Ahli Kitab, karena jika alasan yang

membolehkan menggunakannya adalah dikarenakan sembelihan

mereka halal seperti halnya Ahli Kitab, maka tidak ada lagi persoalan.

Adapun jika dikatakan bahwa sembelihan mereka tidak halal 
-seperti

yang akan dibahas sesudah beberapa bab- maka bejana yang mereka

gunakan memasak sembelihan mereka tercemar najis, karena

bersentuhan dengan bangkai. Kondisi ini terdapat juga pada Ahli
Kitab ditinjau dari sisi bahwa mereka tidak menjadikan prinsip agama

mereka menjauhi hal-hal yang najis. Bahkan mereka memasak daging

babi dalam bejana-bejana tersebut dan menggunakannya untuk

menampung khamer dan lairurya. Kemrurgkinan kedua didukung

keterangan Abu Daud dan Al Bazzardari Jabir, ,,l2 &' Jfl t )tu g

tttb'i,l,u,i t*)-'ru. W.'# #-#t g ',y L.# &, # ?rt lrami

biasa berperang bersama Rasulullah SAW, lalu kami mendapatkan

bejana-bejana orang musyrik, maka kami pun memanfaatkannya dan

beliau SAW tidak mencela kami dengan sebab itu).Irrr sesuai dengan

redaksi yang dinukil Abu Daud. Sementara dalam riwayat Al Bazzar

disebutkan, W YUi til*I, (Kami mencucinya dan makan

menggunakannya).

eiits (Dan bangkai).Ibnu Al Manayyar berkata, "Penyebutan

'bangkai' di tempat ini untuk menjelaskan bahwa ketika keledai

diharamkan, maka penyembelihannya tidak memiliki pengaruh. Oleh

karena itu, ia tetap dianggap bangkai. Untuk itu diperintah mencuci

bejana-bejana tersebut ketika disentuh keledai." Kemudian Imam

Bulfiari menyebutkan hadits Abu Tsa'labah dari Abu Ashim dengan

jalur ringkas dan dia menyebutkannya sesuai dengan redaksi yang

dinukil Ashim sebagaimana yarrg telah dipaparkan. Kemudian dia
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mengiringinya dengan hadits salamah bin Al Akwa' tentang keledai
jinak. Imam Bukhari menyebutkannya melalui jalur ringkas dan ini
termasuk tsulaatsiyyah (iwayat yang hanya memiliki tiga periwayat
sampai Rasulullah sAw- penerj) Imam Bukhari yang akan dijelaskan
setelah tiga belas bab.

15. Membaca Bismillah atas Hewan yang Disembelih dan orang
yang Meninggalkannya secara Sengaja

Ibnu Abbas berkata, "Barangsiapa yang lupa, maka tidak
mengapa, Allah berfirman, 'Dan janganlah lcamu memakan binatang-
binatang yang tidak disebut nama Altah ketika menyembelihnya.
sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefosikan'.
(Qs. Al An'aam [5]: 121) Orang yang lupa tidak dinamakan fasik. Dan
firman Allah, 'sesungguhnya syetan itu membisikkan kepada kawan-
kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti
mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang
musyrik. '(Qs. Al An'aam [5]: 121)

) .r. ,.. o /'u xel r oJ-> .p e\ ,J. bbS ,J.7'9' ' Lr S'-\;:$ a;ilr qa *) * ?rt

' i" '7' 1 ;r Ut osi-) )d c a-19 a}Jl
tl. \- J /- (

c / - tc . c . c zn-V,f o-t* J. * ,f
xt,\>-
9-'

.f6l

l
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I
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I
I
l
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It)^;ic)'&'t*\t,* I 1,,, ,.t:
.Jl .r.g-[c\r: v -,/6t ?6;l

iw,hr '^+i trr,yt

?t A,J* tu' rt Ti) iitt $i c :Jtii \,-:€j\u ."'ti
,t

.a*.)t a'"5 At (0 ,pi'r-:t r1i ,;b'€;L't .,urt

5498. Dari Sa'id bin Masruq, dari Abayah bin Rifa'ah bin

Rafr', dari kakeknya, Rafi' bin Khadij, dia berkata, "Kami bersama

Nabi SAW di Dzul Hulaifah, lalu orang-orang ditimpa kelaparan,

kami pun mendapatkan onta dan kambing 
-dan 

Nabi SAW berada di

belakang orang-orang- maka mereka terburu-buru dan menaikkan

periuk-periuk (ke tungku). Lalu Nabi SAW sampai ke tempat mereka,

maka beliau memerintahkan agar periuk-periuk itu dibalik. Kemudian

beliau membagi dan menyamakan sepuluh kambing dengan seekor

onta. Tiba-tiba seekor onta lari dari kelompok onta-onta yang ada.

Sementara di antara orang-orang terdapat seekor kuda yang lamban.

Mereka mengejarnya, tetapi onta itu melelahkan mereka. Akhimya,

seorang laki-laki melepaskan anak panah kearah keledai tersebut dan

Allah menahannya. Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya bagi hewan-

hewan ini tabiat seperti tabiat binatang liar, maka apa yang lari di

antaranya dari kalian, maka lahtknnlah terhadapnya seperti ini'."
Dia berkata, kakekku berkata, "sesungguhnya kita berharap 

-atau
khawatir- bertemu musuh besok dan kami tidak memiliki pisau,

apakah kita menyembelih menggunakan bambu?" Beliau bersabda,

"Apa yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah, makn

fr ,r*.. /t'n ;* i,fi';t'"i ;;f'v ,rfiu ;G ,d\
at ,s',^G |J$.G;jb k;-,V ;at ,e- ok's :;;. w
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makanlah selain gigi dan latlil. Alru alcan memberitahukan kepada
kalian tentangnya. Adapun gigi (yang dimaksud) maka ia adalah
tulang, sedangknn kulcu adalah pisau Habasyah."

Keterangan Hadits:

(Bab membaca bismillaah atas binatang yang disembelih dan
orang yang meninggalkannya secara sengaja). Demikian disebutkan

oleh semua periwayat. Namun, pada sebagian syarah disebutkan
"Kitab Binatang Sembelihan." Namun, ini tidak benar, karena sudah

disebutkan di awal, yaitu "Kitab Binatang Buruan dan Binatang
Sembelihan" atau "Kitab Binatang Sembelihan dan Binatang Buruan",
maka tidak perlu diulangi. Imam Bukhari mengisyaratkan dengan

perkataannya "secara sengaja" akan keunggulan pendapat yarLg

membedakan antara hukum yang sengaja meninggalkan bacaan
bismillah dengan yang lupa. Yang sengaja tidak mengucapkan
bismillah, maka sembelihannya tidak halal dimakan, sedangkan yang

lupa mengucapkannya, maka sembelihannya halal dimakan. Hal ini
disimpulkan dari sikapnyayan1 mengutip perkataan Ibnu Abbas serta

ayat yang dia sebutkan sesudahnya berupa firman Allah, "Dan
janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama

Allah ketikn menyembelihnya", kemudian dia berkata, "Orang yang

lupa tidak disebut fasik". Maksudnya, dia mengisyaratkan kepada

firman Allah, "Dan sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah
suatu kefasikan", maka dia menyimpulkan bahwa sifat 'fasik' hanya

dilekatkan kepada orang yang sengaja tidak mengucapkan bismillaah.
Pendapat yang membedakan hukum orang yang lupa mengucapkan

bismillaah dan yang sengaja meninggalkarurya ketika menyembelih

merupakan pendapat Imam Ahmad dan sebagian ulama serta

dikuatkan oleh A1 Ghazali dalam kitab Al lhya'dengan alasan bahwa

makna zhahir ayat mewajibkan mengucapkan bismillaah secara

mutlak, demikian juga dengan hadits-hadits yang ada. Adapun hadits-

hadits yang menunjukkan keringanan mengandung kemungkinan
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diterapkan secara umurn, dan khusus bagi yang lupa. Oleh karena itu,
memahami maknanya untuk yang lupa lebih baik agar dalil-dalil yang

ada dapat diterapkan sebagaimana makna zhahirnya. Orang yang lupa

mengucapkan bismillah dimaafkan, dan tidak halnya dengan yang

sengaj a meninggalkannya.

'd?.i! s.; U ,a# j.t'SA 1runu Abbas berkata, "Barangsiapa

yang lupa, maka tidak mengapa".). Atsar ini disebutkan Ad-

Daruquthni dengan sanad yang maushul dari Syu'bah, dari Mughirah,

dari Ibrahim, tentang orang muslim yang menyembelih dan lupa

membaca bismillaah, dia berkata, "Tidak mengapa." Dinukil pula

melalui jalur yang sama dari Syu'bah, dari Sufyan bin Uyainah, dari

Amr bin Dinar, dari Abu Sya'tsa', diceritakan kepadaku dari Ibnu

Abbas bahwa dia menganggap hal itu tidak mengapa. Sa'id bin
Manshur meriwayatkan dari Ibnu Uyainah dengan sanad ini dan dia

berkata dalam sanad-nya; dari Ikrimatr dari Ibnu Abbas 
-tentang

orang yang menyembelih dan lupa membaca bismillaft- maka dia

berkata, "Orang muslim dalam dirinya ada nama Allah meskipun dia

tidak membaca bismillaah." Sanad-nya shahih, tetapi mauquf.Imam

Malik mengutipnya dari Ibnu Abbas tanpa menyebutkan periwayat

yang menyampaikan kepadanya. Ad-Daruquthni meriwayatkan

melalui jalur lain dari Ibnu Abbas dan dinisbatkan kepadaNabi SAW.

Adapun perkataan Imam Bukhari, "Dan firman Allah,

'sesungguhnya syetan itu membisikkan kepada kawan-kawannya'."

Seakan-akan dia hendak menyitir larangan berhujjah dalam

membolehkan meninggalkan mengucapkan bismillaah dengan

menalovilkan ayat di atas serta memahaminya selain makna

zhahirnya, agar perbuatan itu tidak menjadi was-was syetan dalam

menghalangi mengingat Allah. Seakan-akan dia mengisyaratkan

kepada riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, serta Ath-Thabari dengan

sanad yang shahih darilbnu Abbas, tentang firman Allah, 'i$tiilr ol:

€i;q. *q:t Jl. o;'A gesungguhnya svetan itu membisikkan
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kepada kawan-kawannya agar merekn membantalt kamu). Dia
berkata, "Mereka biasa mengatakan bahwa jangan makan binatang

yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, dan makanlah

binatang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Oleh

karena itu, Allah berfirman, * yt ?t fil" il E f7?V li 1O""

janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama

Allah ketika meny embelihnya). "

Abu Daud dan Ath-Thabari meriwayatkan pula melalui jalur

lain dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang-orang Yahudi datang

kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Kalian memakan binatang yang

kami bunuh dan tidak memakan binatang yang dibunuh Allah?' Maka

turunlah, frt it ,)\ * 1' n-,' f il- i b ty',s t1 @an jangan

kamu makan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika

menyembelihnya ... hingga akhir ayat)." Ath-Thabari meriwayatkan
dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas sama sepertinya, dan dia

menyebutkan hingga firman-Nya, ii-g (sesungguhnya kamu

tentulah menjadi orang-orang yang musyrik), jika kamu menaati

mereka dalam hal yang kamu dilarang.

Kemudian dari Ma'mar dari Qatadah -sehubungan 
ayat

€i:q. g.q:i il t"'l *#t gesungguhnya syetan

membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah

kamu), dia berkata, "Mereka didebat orang-orang musyrik tentang

binatang sembelihan...", lalu disebutkan seperti di atas. Diriwayatkan
dari Asbath dari As-Sudi serupa dengannya. Dinukil pula dari Ibnu

Juraij, dia berkata: Aku berkata kepada Atha', "Apakah firman-Nya,

,tt it et -t'5 b fFJ (Makanlah apa-opa yang disebut nama Allah

ketika menyembelihnya?)" Dia berkata, "Dia memerintahkan kamu

menyebut nama-Nya atas makanan dan minuman serta sembelihan."

Aku berkata, "Dan apakah firman-Nya, * it ?t ir:;-i * t}i;'U l1
(Dan janganlah memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama

"oft

itu

t

t
I
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Allah ketika menyembelihnya?) Dia berkata, "Dia melarang

sembelihan pada masa Jahiliyyah yang disediakan untuk berhala."

Ath-Thabari berkata, "Barangsiapa yang mengatakan,

'sesungguhnya apayang disembelih oleh seorang muslim, lalu ia lupa

menyebut nama Allah, maka tidak halal', ini adalah perkataan yang

tidak benar, karena menyelisihi pendapat mayoritas." Dia juga

berkata, "Adapun makna firman-Nya,'Sunggult perbuatan itu adalah

suatu kefasikan', adalah memakan binatang yang tidak disebut nama

Allah ketika menyembelihnya dan binatang yang disembelih untuk

selain Altah merupakan suatu kefasikan." Ath-Thabari tidak

menyebutkan pendapat yang menyelisihi hal itu. Dia melanjutkan,

"sekelompok ulama muta'akhkhirin mengalami kemusykilan

sehubungan firman Allah, 'Dan sungguh hal itu merupakan suatu

kefasikan', jika dinisbatkan kepada keterangan sebelumnya, karena

kalimat pertama adalah larangan dan ini adalah kalimat berita, padahal

yang demikian tidak diperbolehkan dalam suatu kalimat sempuma.

Namun, perkataan ini ditolak dengan alasan Sibawaih dan yang

mengikutinya memperbolehkannya. Mereka memiliki bukti-bukti lain

yang sangat banyak tentang kalimat yang serupa. Adapun yang tidak

memperbolehkan mengklaim bahwa kalimat ini merupakan kalimat

baru. Di artara mereka adayang berkata, "Kalimat ini menerangkan

keadaan", yakni janganlah kamu memakannya sementara keadaannya

adalah fasik. Maksudnya, janganlah kamu memakannya pada saat

kondisinya fasik. Maksud 'fasik' di tempat ini telah dijelaskan pada

firman Allah dalam ayat 145 surah Al An'aam, yaitu lt f,,bi d|-31

*; (atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah), maka

larangan makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah dalam

menyembelihnya kembali kepada larangan memakan binatang yang

disembelih untuk selain Allah. Dengan demikian, ayat ini tidak tegas

menunjukkan kefasikan mereka yang memakan binatang yang

disembelih tanpa menyebutkan nitma Allah."
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Barangkali inilah yang diperingatkan ayat tersebut. Namun,

sebagian membantah pandangan tentang pemahaman ayat itu serta

menolak pernyataannya bahwa ayat ini bersifat global dan yang

satunya terperinci, karena di sana terdapat syarat-syarat yang tidak

disebutkan di tempat ini.

o:lfi j. E- fi (Dari Sa'id bin Masruq). Dia adalah Ats-

Tsauri, tuput j*ipuou Sufyan.

ey u. et) 9:'tq ,f (Dari kakelcnya, Rofi' bin Khadij).

Demikian y*g iir"Uutkan kebanyakan sahabat Sa'id bin Masruq

darinya seperti akan dikutip pada akhir "Kitab binatang Buruan dan

binatang Sembelihan." Abu A1 Ahwash berkata, "Diriwayatkan dari

Sa'id, dari Abayah, dari bapaknya, dari kakeknya." Rifa'ah bin Khadij
bin Rafi' tidak disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu oleh mereka

yang menulis tentang para periwayat hadits. Hanya saja mereka

menyebutkan anaknya, Abayah bin Rifa'ah. Benar dia disebutkan oleh
Ibnu Hibban dalam kitab Tsiqat At-Tabi'in dan dia berkata,

"Sesungguhnya dia biasa dipanggil Abu Khadij. Keterangan tambahan

yang disebutkan Abu Al Ahwash dalam sanad ini diikuti juga oleh

Hasan bin Ibrahim Al Karmani dari Sa'id bin Masruq sebagaimana

dikutip Al Baihaqi melalui jalurnya. Demikian pula diriwayatkan

Laits bin Abi Sulaim dari bapaknya Sulaim bin Abayah, dari

bapaknya, dari kakeknya. Ad-Daruquthni menyebutkannya dalam

kitab Al llal- Dia berkata, 'Demikian dikatakan Mubarak bin Sa'id

Ats-Tsauri dari bapaknya'. Namun, ditanggapi bahwa Ath-Thabarani

meriwayatkannya dari jalur Mubarak dan tidak mengatakan dalam

sanad-nya 'dari bapaknya'. Barangkali terjadi perselisihan pada A1

Mubarak, karena Ad-Daruquthni tidak berbicara dalam disiplin ilmu
ini tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan."

Riwayat Laits bin Abi Sulaim dikutip Ath-Thabarani. Ad-

Daruquthni melalaikan penyebutan jalur Hassan bin Ibrahim. Al
Jiyani berkata, "Imam Bukhari meriwayatkan hadits Rafi' dari jalur
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Abu Al Ahwash, dia berkata, 'Dari Said bin Masruq, dari Abayah bin

Rafi', dari bapaknya, dari kakeknya'. Demikian yang tercantum dalam

riwayat mayoritas periwayat. Namun, kalimat 'dari bapaknya' tidak

terdapat dalam riwayat Abu Ali bin As-Sakan yang dikutip Al Farabri.

Saya mengira hal ini termasuk ralat yang dilakukan Ibnu As-Sakan,

karena Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari Abu Al Ahwash

dengan mencantumkan kalimat 'dari bapaknya', kemudian Abu Bakar

berkata, 'Tidak ada seorang pun yang mengatakan pada sanad rni

'dari bapaknya' selain Abu Al Ahwash'." Saya telah menyebutkan

pada bab "Mengucapkan Bismiillaah atas sembelihan" mereka yang

mengikuti Abu Al Ahwash dalam hal itu. Kemudian Al Jiyani

menukil dari Abdul Ghani bin Said (hafizh Mesir) bahwa dia berkata,

"lmam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Musaddad, dari Abu Al
Ahwash, menurut versi yang benar." Maksudnya, tanpa

mencantumkan 'dari bapaknya', lalu dia berkata, "Inilah yang menjadi

dasar untuk diamalkan sesudah Imam Bukhari. Jika terdapat kesalahan

dalam hadits, maka tidak boleh dijadikan dasar." Dia juga berkata,

"Hanya saja yang demikian dianggap bagus jika dalam konteks

pengurangan bukan dalam konteks penambatran sehingga kesalahan

dapat dihilangkan." Al Jiyani berkat4 "Abdul Ghani membahas apa

yang tercantum dalam riwayat Ibnu As-Sakan berdasarkan dugaannya

bahwa hal itu berasal dari perbuatan Imam Bukhari. Namun,

sebenarnya tidak demikian berdasarkan apa yang telah kami jelaskan

bahwa mayoritas meriwayatkannya dari Imam Bukfiari dengan

mencantumkan kalimat' dari bapaknya'."

z,;$ir q*, P} #; h' }* ,;t 't tg (Kami bersama Nabi

SAW di Dzul Hulaifah). Sufyan Ats-Tsauri menambahkan dalam

riwayatnya dari bapaknya, "Dari arah Tihamah." Tambahan ini sudah

disebutkan pada pembahasan tentang persekutuan (syarikah). Dzul

Hulaifah yang dimaksud dalam hadits ini adalah bukan miqat

Madinah, karena miqat berada di jalur orang yang pergi dari Madinah

dan dari Syam menuju Makkah. Sedangkan Dzul Hulaifah pada hadits
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ini berada di Dzatu 'Irq antara Tha'if dan Makkah. Demikian

ditegaskan Abu Bakar Al Hazimi dan Yaqut. Namun, dalam riwayat

Al Qabisi dikatakan ia adalah miqat yang masyhur dan demikian juga

disebutkan An-Nawawi. Mereka berkata, "Hal itu terjadi ketika

mereka kembali dari Tha'if tahun ke-8 H." Adapun Tihamah adalah

nama setiap tempat yang agak rendah di negeri Hljaz.Dinamakan'at-
tahm' karena panasnya yang menyengat dan anginnya yafig tenang.

Sebagian mengatakan karena perubahan cuacanya yang cepat.

Li cAt ,?tb:\! (Orang-orang ditimpa kelaparan). Seakan-

akan sahabat mengatakan hal ini untuk mengemukakan alasan

perbuatan mereka yang langsung menyembelih onta dan kambing

ketika mendapatkannya.

tbj \),tfu:O lXami mendapatkan onta dan kambing). Dalarrr

riwayat Abu Al Ahwash disebutkan, f.dt a 1i.A:O ofit LO'; i:W:
(Orang-orang yang terburu-buru pun mendahului, lalu mereka

mendapatkan harta rampasan). Dalam riwayat Ats-Tsauri berikut

sesudah beberapa bab disebutkan, f ) frl * t:k'\i (Kami

mendapatkan rampasan onta dan kambing).

/6t pQi e &t *v ht 
"b Ut o€1 6ta"pun Nabi SAW

berada di bagian belakang orang-orang). Kata ukhrayaat merupakan

bentuk jamak dari kata ukhraa (di belakang). Dalam riwayat Abu Al
Ahwash disebutkan, /gt ii e (di akhir orang-orang). Biasanya

Nabi SAW melakukan hal itu untuk menjaga pasukan, karena jika

Nabi berada di depan, maka beliau khawatir orang yang lemah di

antara mereka akan ketinggalan. Sementara mereka sangat ingin

berjalan menyertai beliau, maka beliau berjalan di belakang demi

kepentingan orang-orang yang lemah, dan juga sebagian orar,g yarlg

kuat sengaja berjalan di belakang untuk menemani beliau.
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tsl;,u.irt t ki ttioi (Mereka pun terburu-buru memasang

periuk-periuk). Maksudnya, karena kelaparan yang menimpa mereka.

Mereka terburu-buru menyembelih rampasan yang mereka dapatkan

dan meletakkannya di periuk-periuk. Dalam riwayat Daud bin Isa dari

Sa'id bin Masruq disebutkan, t'JkJi t$i u,rit otbr" ',y ",/,5 ',!h:ti

'&'oi p ijin (Maka berangkatlah sekelompok orang daripada

mereka yang cepat di antara manusia lalu menyembelih dan

menaikkan periuk-periuk mereka sebelum dibagi). Pada pembahasan

tentang persekutuan sudah disebutkan dari Ali bin Al Hakam, dari

Abu Awanah, i:l;rr ftk:: ri;': rj4;i (Mereka terburu-buru dan

menyembelih, lalu memasang/mlyaitclgy periuk-periuk). Dalam

riwayat Ats-Tsauri disebutkan, s'sldt t'jllli (Merekn pun mendidihkan

periuk-periuk). Maksudnya, menyalakan api di bawahnya hingga

periuk itu mendidih. Dalam riwayat Za'idah dari Umar bin Sa'id yang

dikutip Abu Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj Ala Muslim -darr

Imam Muslim menyebutk an sanadnya- disebutkan, ty;.il'#it't;U

;'1At ttatt (Makn bagian awal mereka terburu-buru menyembelih

dan memas ang periuk-periuk) .

4l *t * Xtt t* Ut g'i lvaut sAW sampai ke tempat

mereka). Dalam riwayat Za'idah dari Sa'id bin Masruq, }et #ri
(Maka tibalah kepada

. o t, too .-a. , -c.r.ifilr ,,iijt.Jt

. Dinukil oleh Ath-Thabarani.

memerintaltknn periuk-periuk

mereka).Dinu

';i3 (Beliau

dibalikkan). Maksudnya, dibalik dan dikosongkan isinya. Teq'adi

perbedaan di tempat ini dalam dua hal: Pertama, sebab sehingga

ditumpahkan. Kedua, apakah daging itu dibuang atau tidak. Mengenai

yang pertama dikatakan oleh Iyadh, "Mereka sampai ke negeri Islam

dan tempat yang tidak boleh memakan harta rampasan yang dimiliki

bersama kecuali sesudah dibagi, karena hal ini hanya dibolehkan

ketika mereka berada di negeri perang." Dia berkata, "Kemungkinan
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juga diperintah menumpahkannya karena mereka merampasnya dan
tidak mengambilnya secara wajar sesuai kebutuhan." Dia berkata ragi,
"Dalam hadits lain terdapat keterangan yang menunjukkan hal itu.,,
Dia mengisyaratkan riwayat Abu Daud, dari Ashim bin Kulaib, dari
bapaknya (salah seorang sahabat), dari seorang laki-laki di kalangan
Anshar, dia berkata, by .uW$ t:ib rri.Ail +3;:"u-raLe oat 4Ai
tr,ii uk'ti e9 & ,*. *:, * ht dl lt J;t;E s1 ;pa sr;i
e:,Jr ;2 ,ett d 4t ol,'J$ j ?,)u, dt ,i:;k ,j 

s3et. (orang-

orong ditimpa kelaparan yang sangat dan kepayahan, lalu mereka
mendapatkan kambing-kambing, maka mereka pun merampasnya.
sungguh periuk-periuk kami mendidih dengannya ketika Rasulullah
sAW datang dengan bertelekan busurnya, lalu beliau membalikkan
periuk-periuk kami dengan busurnya. Kemudian beliau menaburi
daging dengan tanah seraya bersabda, "sesungguhnya rampasan
tidak lebih halal daripada bangkai".). Hal ini menunjukkan bahwa
beliau memperlakukan mereka kebalikan maksud mereka akibat sikap
mereka yang terburu-buru. Sebagaimana pembunuh tidak diberi
warisan akibat sikapnya yang terburu-buru ingin mendapat warisan
dari orang yang dibunuh.

Adapun perkara kedua dikatakan Ats-Tsauri, "Hal yang
diperintahkan adalah menumpahkan apa yang ada dalam periuk, yaitu
membuang kuahnya sebagai hukuman bagi mereka. Adapun
dagingnya tidak dibuang. Bahkan dipahami bahwa daging itu
dikumpulkan dan dikembalikan kepada harta rampasan. Tidak boleh
ada dugaan bahwa beliau menyuruh membuangnya dimana pada saat

yang sama beliau melarang menyia-nyiakan harta, sementara harta ini
termasuk milik mereka yang mendapatkan rampasan. Disamping itu,
kesalahan karena memasaknya tidak terjadi dari semua orang yang

berhak mendapatkan rampasan, sebab di antara mereka ada yang tidak
memasaknya. Begitu pula di antara mereka ada yang berhak

mendapatkan bagian seperlima harta rampasan perang. Jika dikatakan,
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'Tidak ada nukilan mereka untuk mengembalikan daging itu kepada

harta rampasan', maka dijawab, 'Tidak dinukil juga bahwa mereka

membakarnya atau membuangnya'. Oleh karena itu, harus

ditakwilkan sesuai dengan kaidah-kaidah dasar." Namun, argumentasi

ini ditolak hadits Abu Daud, karena ia memiliki sanad yang jayyid.

Tidak adarya penyebutan nama sahabat tidak menyebabkan cacat

hadits tersebut. Apalagi para periwayat dalarn sanad ini sesuai kriteria

Imam Muslim. Tidak boleh dikatakan, "Menaburi daging tersebut

dengan tanah tidak mesti membuangrya, sebab bisa dicuci setelah

itu", karena redaksinya menunjukkan beliau bermaksud mencegahnya

melalui perbuatan. Sekiranya ada maksud memanfaatkannya sesudah

itu, maka tidak ada lagi faidah tindakan pencegahan ini, karena apa

yang khusus dimiliki satu orang di antara mereka hanya sedikit, maka

merusaknya saat mereka sangat membutuhkannyatentu lebih dicegah.

A1 Muhallab mengemukakan pendapat yang cukup jauh dan

berkata, "sesungguhnya beliau menghukum mereka, karena mereka

terburu-buru dan meninggalkan beliau pada akhir rombongan itu

sehingga memberi peluang bagi musuh untuk melakukan perbuatan

yang tidak diinginkan terhadap beliau." Namun, hal ini ditanggapi

bahwa beliau melakukannya atas kemauannya sebagaimana yang telah

dijelaskan. Oleh karena itu, tidak boleh memahaminya berdasarkan

dugaan setelah disebutkan dengan jelas dalam nash. Al Ismaili

berkata, "Bisa jadi Nabi SAW memerintahkan untuk membalikkan

periuk, karena sembelihan orang yang tidak memiliki sesuatu secara

keseluruhan tidak dapat menjadikan sembelihan itu halal, atau karena

mereka terburu-buru mengkhususkan sesuatu sebelum dibagi tanpa

menyertakan orang lain yang berhak dan sebelum dikeluarkan

seperlima darinya, maka Nabi menghukum mereka dengan mencegah

dan melarang menikmati apa yang mereka inginkan agar mereka tidak

mengulangi hal serupa. Kemudian dia menguatkan pendapat kedua

dan melemahkan pendapat pertama dengan alasan bahwa seandainya

demikian, niscaya tidak halal memakan onta yang lari dan dipanah
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oleh salah seorang mereka, karena tidak ada izin dari semuanya untuk
memanah, padahal panah tersebut merupakan penyembelihan,

sebagaimana dinyatakan secara tekstual pada hadits di bab ini."

Adapun Imam Bukhari cenderung kepada makna pertama dan

memberikan judul sesuai dengannya seperti yang akan disebutkan

pada akhir bab-bab tentang kurban. Mengenai konsekuensi yang

dipaparkan Al Ismaili tentang kisah onta, mungkin dijawab bahwa

orang yang memanah melakukannya dihadapan Nabi SAW dan

sebagian mereka, lalu mereka pun menyetujuinya, maka diamnya

mereka menunjukkan keridhaan mereka, berbeda dengan yang

menyembelihnya di antara mereka sebelum Nabi SAW datang.

y, /t U i:* |Jfr '# j Kemuatan betiau membagi

dengan adil, "Sepuluh kambing sebanding seekor onta"). Dalam
riwayat...' dun ini dipahami bahwa itulah nilai kambing saat itu,
barangkali onta sulit didapatkan sedangkan kambing sangat banyak,

atau kambing-kambing itu kurus sehingga nilai seekor onta sama

dengan nilai sepuluh kambing. Hal itu tidak menyelisihi kaidah pada

kurban bahwasanya onta mencukupi untuk tujuh ekor kambing,
karena yang demikian adalah yang umum tentang harga kambing dan

onta secara seimbang. Adapun pembagian ini merupakan kejadian

khusus, maka dipahami bahwa keadilan yang disebutkan dikarenakan

onta saat itu sulit didapatkan, berbeda dengan kambing.

Hadits Jabir yang diriwayatkan Imam Muslim sangat tegas

menyebutkan hukum masalah ini. Di dalamnya disebutkan, i?,t S-ri

yu. e q #k .Att,-i,.)r ..J lH oi &3 # lo' ,,u lrr (Rasututtah

SAW memerintahkan kami untuk bersekutu pada onta dan sapi, setiap

tujuh orang di antara kami seekor budnah).Kata budnah digtlr;rakan

untuk onta dan sapi. Adapun hadits Ibnu Abbar, *oht up Ut t 
g

;t fdt e, *.r}-)t g k*'i ,;e\t 'k13 f ,f &, (Kami

3 Terdapat tempat yang kosong pada naskah asli.
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bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, lalu tibalah ldul Adhha,

kami berselafiu sembilan orang pada seekor sapi dan sepuluh orang

pada seekor onta). Riwayat ini dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi

dan Ibnu Hibban serta dikuatkan dengan hadits Rafi' bin Khadij di

atas. Kesimpulannya, seekor unta sebanding dengan tujuh ekor

kambing selama tidak ada faktor lain yang terjadi, seperti harga onta

yang sedang mahal. Jika demikian, maka hukumnya dapat berubah

dengan sebab tersebut. Dengan demikian, riwayat-riwayat yang

disebutkan dapat disatukan.

Tampaknya, pembagian itu terjadi pada hewan yang belum

dimasak. Adapun onta dan kambing yang telah mereka masak, maka

ditumpahkan. Kemungkinan kejadian seperti itu pernah terulang. Pada

kisah yang disebutkan Ibnu Abbas bahwa isi periuk itu dibuang,

karena kambing-kambing itu sudah dipotong-potong. Sementara pada

kisah dalam hadits Rafr', kambing yang dimasak masih utuh. Ketika

kuahnya ditumpahkan, maka kambing tersebut digabungkan kembali

kepada harta rampasan untuk dibagi, lalu dimasak oleh mereka yang

mendapatkannya. Barangkali inilah rahasia sehingga harga kambing

menjadi jatuh dari biasanYa.

"{i (Lari). Maksudnya, lari untuk berlepas dari kekuasaan

pemiliknya.

S (Darinyal. Maksudnya, dari onta-onta yang dibagi'

;4",p 
l:/J,t e tt€ I pan di antara kaum itu ada seekor kuda

yang lamban). Di sini terdapat pemberian alasan sehingga onta yang

lari itu melelahkan mereka, dan mereka tidak mampu menangkapnya'

Seakan-akan mereka berkata, "sekiranya di antara kami ada onta-onta

yarlg banyak, niscaya kami mungkin mengepungnya . dan

menangkap rtya." Dalam riwayat Abu A1 Ahwash disebutkan, t l't

P '# (Dan tidak ada lada bersama mereka), yaitu kuda yang

banyak, atau kuda yang cepat larinya. Ini adalah penafian sifat pada

i

ri
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kuda, bukan keberadaan kuda itu sendiri. Hal ini untuk
menggabungkan dua riwayat yang ada.

"i*f6 itXhi (Merekn pun mengejarnya dan onta itu
melelahkan mereka). Maksudnya, melelahkan mereka dan mereka
tidak mampu menan gk apny a.

J.t ilY rsyiit lUata seorang laki-laki menuju kepadanya).

Maksudnya, menuju kepadanya dan memanahnya. Saya belum
menemukan keterangan tentang nama laki-laki yang memanah ini.

ilr '^+i (Allah pun menahannya). Maksud,nya, onta itu
terkena anak panah sehingga terhenti.

g,Qr ll4. is! (Sesungguhnya bagi hewan ternak ini). Dalam

riwayat Ats-Tsauri dan Syu'bah yang disebutkan sesudalnya, 9;!i,. o\

&)r (Sesungguhnya bagi onta ini). Sebagian pensyarah kitab Al
Mashabifu berkata, "Huruf lam dr sini bermakna 'min, karena makna
'sebagian' diperoleh dari kata benda yang menjadi pokok kalimat
sesudah kata inna, karena ia dalam bentuk nakirah (indefinit).

:t'r1i gabiat liar). Jamak dari kata aabidah, artinya aneh.

Dikatakan, "Jaa'a fulaan bi aabidalt", artinya si fulan mendatangkan
perkataan atau perbuatan yarrg tidak disukai. Jika dikatakan
"ta'abbadat" artinya menjadi liar, maksudnya ia memiliki sifat yang
liar.

tk .*; t-&g W '# U Gi (Apa yang tari dari kamu di

ontaranya, maka lalatkan terhadapnya seperti ini). Dalam riwayat
Ats-Tsauri, W '6ii w 6Apo yang mengalahkan kamu darinya).

antaranya yang melakukan hal ini, maka lakukan terhadapnya seperti
ini). Umar bin Sa'id bin Masruq menambahkan dalam riwayatnya dari

Dalam riwayat Abu Al Ahwash, t:6 ,y t'tl*A * W 'Jlu 
As 6i
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bapaknya, atfi 1J,t trt9lilA (Lakulcan terhadapnya yang demikian

itu, dan makanlah ia). Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabarani. Di
dalamnya terdapat keterangan yang membolehkan memakan binatang

yang dibidik dengan anak panah dan melukai bagian tubuhnya,

dengan syarat binatang itu liar atau menjadi liar. Penjelasannya lebih

lanjut akan disebutkan sesudah delapan bab.

e:r, l\\ (Kakekku berkata). .Lbdunazzaq meriwayatkan dari

Ats-Tsauri dalam riwayatnya, lt'l'nt ri- (I{ahai Rasulullah), dan ini

benttrknya adalah mursal, karena Abayah bin Rifa'ah tidak ada saat

perkataan itu diucapkan. Sementara makna zhahir semua riwayat

menunjukkan bahwa Abayah menukil hal itu dari kakeknya, maka

dalam riwayat Syu'bah dari kakeknya, dia berkata, lt'l';'t 6- (Wahai

Rasulullah), lalu dalam riwayat Umar bin l-Ibaid berikut disebutkan,

!,'J?,t U tj Si 6ia berknta: Atat berkata, "Wahai Rasulullah"),

sementara dalam iwayatAbu Al Ahwash disebutkan, )itt'J?i [ ,l;iJ

(Afu berkata,'Wahai Rasulullah'.).

Uei \t ;';l 61. gesungguhnya kami benar-benar berharap

atau knmi khawatir). Keraguan ini berasal dari periwayat. Dalam

ungkapan 'berharap' terdapat isyarat akan kesungguhan mereka untuk

bertemu musuh, karena mereka mengharapkan keutamaan mati syahid

atau rampasan perang. Sedangkan pada kata 'takut' terdapat isyarat

bahwa mereka tidak menyukai jika musuh menyerang mereka secara

tiba-tiba. Dalam riwayat Abu A1 Ahwash disebutkan, ti \itSr g g\

(Sesungguhnya kita akan bertemu musuh besok). Maksudnya, tidak

disertai keraguan. Barangkali dia mengetahui hal itu berdasarkan

berita orang yang dipercaya atau berdasarkan tanda-tanda lain. Dalam

riwayat Yazid bin Harun dari Ats-Tsauri yang dikutip Abu Nu'aim

dalam kitab Al Mustakhrai Ala Muslim disebutkan, til1i ti \Sr 1l' tl1

'F'; (Sesungguhnya bita akan bertemu musuh besok dan hita
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berharap). Demikian apa yang diharapkan tidak disebutkan secara

redaksional. Barangkali yang dimaksud adalah rampasan perang.

Ls;i 6|;1 1Oa" kami tidak memiliki pisau). Kata mudan

adalah bentuk jamak dari kata mudyah, artinya pisau. Dinamai
demikian, karena ia memutuskan (mudaa) umur hewan. Hubungan
antara kalimat "kita bertemu musuh besok" dengan "kami tidak
memiliki pisau", adalah kemungkinan yang dimaksud jika mereka

bertemu musuh maka besar harapan akan berhasil mendapatkan apa

yang akan disembelih. Namun, mungkin juga mereka butuh

menyembeiih apa yang mereka makan agff mereka bisa kuat

menghadapi musuh jika bertemu. Menguatkan hal ini apa yang
terdahulu tentang pembagian kambing dan onta di antara mereka.

Dengan demikian, bersama mereka ada hewan yang dapat disembelih,

tetapi mereka tidak suka menyembelih menggunakan pedang agar

tidak tumpul sementara ia sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, dia

bertanya tentang apa yang boleh digunakan menyembelih selain pisau

dan pedang. Inilah rahasia penyebutan pisau dan bambu serta yang

sepertinya. Padahal untuk menyembelih mungkin juga menggunakan

yang semakna dengan pisau, yaitu pedang. Pada selain hadits ini
disebutkan , € u?i'Hti v,i \!nt jl $lgesungguhnya kamu akan

bertemu musuh besok dan tidak berpuasa lebih kuat bagi kamu).

Beliau menganjurkan mereka untuk tidak berpuasa supaya kuat.

tfilu)4.511 {efakah boleh kami menyembelih menggunakan

bambu). Pembahasan tentang ini akan disebutkan setelah dua bab.

iSJr 
'A31 6 ;lti) (Apa yang dapat mengalirkan darah).

Maksudnya, mengalirkan dan memancarkan darah dengan kuat.

Digunakan kata anhara (mengalir di sungai) karena mengalirnya

darah diserupakan dengan mengalimya air di sungai. Iyadh berkata,

"Inilah yang masyhur di dalam riwayat, yakni menggunakan huruf
ra', sementara Abu Dzar A1 Khusyani menyebutkan dengan ht:r':f zai
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(anhaza). Dia berkata, "An-Nahz sema.lora dengan mengangkat."

Namun pendapat ini sangat ganjil. Kata maa di sini berfungsi sebagai

penghubung dan menempati posisi yang seharusnya adalah rafa'

(akhir katanya diberi beri baris dhammah), karena subjek dan

predikatnya adalah fakuluu (maka makanlah), dan makna

selengkapnya adalah "apa yartg mengalirkan darah adalah halal, maka

makanlah" Mungflljuga ia sebagai syarat. Dalam riwayat Abu Ishaq

dari Ats-Tsauri, 6r5i iiJt 
'-ii 6 )S (semua yang dapat mengalirkan

darah adalah penyembelihan). Dengan demikian, kata maa di sini

berkedudukan sebagai kata yang disifati.

1' F, Si'1 lOan disebut nama Atlah). Demikian tercantum di

tempat ini. Demikian pula diriwayatkan Imam Muslim dengan

menghapus kata * @tusnya). Namun, kata ini tercantum daiam

hadits yang dikutip Imam Bukhari pada pembahasan tentang

persekutuan. Perkataan An-Nawawi dalam kitab syarah Muslim

mengindikasikan bahwa ia tidak terdapat dalam Shahih Bukhari. Dia

berkata, "Demikian yang tercantum dalam naskah -dari riwayat

Muslim- dan di dalamnya terdapat bagian yang dihapus, yaitu
.disebut nama Allah atasnya', atau 'bersamatya'. Sementara dalam

riwayat Abu Daud dan selainnya disebutkan, # lt ;t 1\ lOan

disebut nama Attah atasnya [ketika menyembelihnya])." Seakan-akan

ketika dia tidak melihatnya pada pembahasan tentang binatang

sembelihan dalam shahih Bukhari, maka dia menisbatkannya kepada

Abu Daud. Seandainya dia mengingat hal ini dalam Shahih Bukhari

tentu dia tidak akan berpaling darinya. Mengingat dalam kitab ini

terdapat juga penegaszm persyaratan mengucapkan bismillaah ketika

menyembelih, sebab dia mengaitkan izin dengan adanya dua perkara

secara keseluruhan, yaitu mengalirkan darah dan mengUcapkan

bismillaah. Sesuatu yang dikaitkan dengan dua persoalan maka, tidak

cukup kecuali jika keduanya berkumpul sekaligus' Jika salah satunya

tidak ada, maka perkara itu juga dianggap tidak ada. Adapun
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pembahasan tentang pensyaratan mengucapkan bismillaah ketika

menyembelih sudah dipaparkan di awal bab dan akan dibahas kembali

pada pembahasan selanj ufirya.

'-ptt "&]t]J 6uton gigi dan kutat). Kata as-sinna dan azh-

zhufra diberi tanda fathah sebagai istitsnaa' (pengecualian) dari kata

laisa. Boleh juga diberi tanda dhammah, yakni gigi dan kuku tidak

dianggap mubah atau tidak dianggap mencukupi. Dalam riwayat Abu

Al Ahwash, ";L 31 U ";J i 6 (Selama ia bukan gigi atau tain ).

Sementara dalam riwayat Umar bin llbaid disebutkan, *rr?t *
(selain gigi dan kufu). Kemudian dalam riwayat Daud bin Isa

disebutkan, f7L')i €..ll,ftecuali gigi atau htht).

'$.i ,f SnLt Uht akan menceritakan kepada kamu

tentang itu). Dalamriwayat selain Abu Dzar, '^b i't:rj @lat aknn

mengabarkan kepada kamu). Pembahasan tentang ini beserta

pembahasan apakah ia termasuk kalimat yang langsung dari Nabi

SAW atau perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits akan

disebutkan pada bab "Jika satu kaum Mendapatkan Rampasan

Perang", sebelum pembahasan tentang Kurban.

W 
t;$ $i (Adapun gigi, maka ia adalah tulang). A1

Baidhawi berkata, "Ia adalah analogi yang premise mayor-nya

dihapus karena sudah masyhur dikalangan mereka. Seharusnya

adalah; Adapun gigi adalah tulang, dan semua tulang tidak halal

digunakan untuk menyembelih. Namun, hasilnya dikesampingkan

karena sudah ditunjukkan oleh pengecualian. Ibnu Shalah berkata

dalam kitab Musykil Al Wasith, "Ini menunjukkan batrwa beliau SAW

telah menetapkan sahnya penyembelihan tidak dapat dicapai dengan

rnenggunakan tulang. Oleh karena itu, beliau mencukupkan dengan

sabdanya, "Maka ia adalah tulang." Dia berkata, "Dan aku tidak

melihat makna yang dapat diterima akal dalam pembahasan yang
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dinukil tentang larangan menyembelih dengan tulang." Hal serupa

terdapat pula dalam perkataan Ibnu Abdussalam.

An-Nawawi berkata, "Makna hadits tersebut adalah, "Jangan

kamu menyembelih dengan menggunakan tulang, sebab tulang itu

bisa tercemar najis karena tersentuh darah, sementara aku telah

melarang kamu mencemarinya dengan najis karena ia adalah makanan

jin." Pernyataan ini memiliki kemungkinan untuk dibenarkan.

Argumentasi ini tidak dapat ditanggapi dengan mengatakan, "Bisa

saja membersihkannya sesudah disembelih", sebab hal serupa bisa

saja digunakan ketika selesai dipakai istinja' (cebok). Sementara hal

itu tidak diperbolehkan. Ibnu Al Jauzi berkata dalam krtab Al Musykil,

"Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah mengetahui bahwa

menyembelih dengan tulang adalah tidak sah, lalu syariat menguatkan

hal itu." Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya akan menyebutkan sesudah

dua bab dari hadits Hudzaifah apa yarrg layak dijadikan sandaran

dalam perkara ini dengan catatan riwayat tersebut akurat.

e:,|sr ttrt iut $?1 6laapun kuku maka ia adalah pisau

Habasyah). Maksudnya, sementara mereka adalah orang kafir dan

kamu telah dilarang untuk menyerupai mereka. Demikian dikatakan

oleh Ibnu Shalah dan diikuti oleh An-Nawawi. Dikatakan juga,

"Dilarang menggunakan fulang dan lruku, karena menyembelih

dengan keduanya adalah penyiksaan bagi hewan, dan umumnya yang

terjadi hanya pencekikan yang mirip dengan penyembelihan." Mereka

berkata, "sesungguhnya orang-orang Habasyah biasa mengalirkan

darah dengan kuku pada tempat penyembelihan (leher) kambing

hingga nyawanya hilang karena tercekik. Namun, alasan pertama

ditanggapi jika demikian niscaya tidak boleh juga menggunakan pisau

dan semua yang digunakan orang kafir untuk menyembelih. Namun,

dijawab bahwa menyembelih dengan menggunakan pisau adalah

pokok. Adapun yang diikutkan dengannya maka itulah penyerupaan,

karena tidak umum digunakan. Oleh karena itu, para sahabat biasa
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bertanya tentang bolehnya menyembelih menggunakan selain pisau

dan yang serupa dengarurya sebagaimana akan dijelaskan.

Kemudian saya menemukan dalam kitab Al Ma'rifah karya Al
Baihaqi dari Harmalah, dari Asy-Syaf i, bahwa dia memahami 'kuku'
pada hadits ini dengan arti salah satu jenis yang dimasukkan pada

pedupaan. Dia berkata, "Dipahami dari hadits bahwa gigi hanya

digunakan menyembelih apabila sudah dicabut. Adapun ketika ia
masih tertancap di mulut jika digunakan menyembelih maka itu
merupakan pencekikan." Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud

dengan gigi di sini adalah gigr yang tercabut, tetapi hal ini berbeda

dengan apa yarLg dinukil dari ulama Hanafi tentang bolehnya

menggunakan gigr yang sudah tercabut. Dia berkata, "Adapun lcuku

sekiranya yang dimaksud dengannya adalah kuku manusia, maka akan

dikatakan seperti yang dikatakan tentang glgl. Namun, secara zhahir
yang dimaksud dengan kuku adalah kayu yang dibuat wangi-wangian
yang berasal dari Habasyah. Ia tidak bisa melukai sehingga seperti

pencekikan."

Pelaiaran vans dapat diambil

1. Larangan memanfaatkan harta benda yang dimiliki secara

bersama tanpa izin, meskipun sedikit dan dibutuhkan.

Kepatuhan sahabat terhadap perintah Nabi SAW hingga

meninggalkan apa yang mereka butuhkan.

Imam (pemimpin) boleh memberikan hukuman kepada

pengikutnya meskipun dengan membuang manfaat jika ada

maslahat syar'i yang lebih besar.

Pembagian rampasan perang boleh dengan membaginya secara

rata atau berdasarkan nilai.

Tidak disyaratkan membagi masing-masing

secara tersendiri.

rampasan
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6.

7.

8.

Binatang jinak yang menjadi liar, maka hukumnya sama

dengan binatang liar, dan demikian sebaliknya.

Boleh menyembelih dengan sesuatu yar,g bisa mencapai

maksud penyembelihan, baik besi atau bukan.

Boleh membelah perut hewan yang lari bagi siapa yang tidak

mampu menyembelihnya, seperti binatang buruan darat, dan

binatang jinak yang menjadi liar. Semua bagian badannya

sebagai tempat penyembelihan. Apabila tertimpa sesuatu (yang

tajam) dan mati karenanya, maka halal dimakan. Adapun yang

mampu ditangkap, maka tidak boleh, kecuali disembelih atau

ditusuk pada tenggorokarurya menurut Uma'.

Peringatan bahwa pengharaman bangkai, karena masih ada

darah yang tersisa.

Larangan menyembelih dengan gigi dan kuku, baik yang

masih menancap maupun yang sudah tercabut, baik suci atau

terkena najis. Para ulama ma&hab Hanafi membedakan

hukum antara gigi dan kuku yang masih tertancap di

tempatnya dengan yang sudah tercabut. Mereka

mengkhususkan larangan menyembelih dengan gigi dan kuku

yang masih tertancap di tempatnya. Mereka membolehkan

menggunakan keduanya untuk menyembelih jika sudah

tercabut dari tempatnya. Jika masih tertancap di tempatnya

maka sama dengan mencekik. Sedangkan bila sudah tercabut

maka sama dengan batu. Ibnu Daqiq Al Id memahami larangan

dalam hadits untuk glgl dan kuku yang masih menancap di

tempatnya. Lalu dia berkata, "Hadits ini dijadikan dalil oleh

sebagian kaum untuk melarang menyembelih menggunakan

tulang secara mutlak, berdasarkan sabdanya, 'Adapun gigi

adalatr tulang'. Di sini disebutkan bahwa alasan larangan

menyembelih dengan gigi dikarenakan ia adalah tulang. Oleh

karena itu, hukum berlaku untuk semua fulang, karena cakupan

9.

10.
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umum illatnya (sebab yang menjadi dasar penetapan hukum).

Sehubungan dengan masalah ini dinukil empat riwayat adari

Imam Malik. Dua yang terdahulu dan yang ketiga; dibolehkan

menggunakan tulang secara mutlak dan tidak halnya dengan

gigi, sedangkan yang keempat boleh menggunakan keduanya

secara mutlak. Demikian diriwayatkan Ibnu Al Mundzir. Ath-

Thahawi menukil pendapat yang membolehkan secara mutlak

dari suatu kaum dan mereka berhujjah dengan sabdanya dalam

hadits Adi bin Hatim yang diriwayatkan Abu Daud, ari:.U ,el
'r'lt;' llttrt on darah dengan apa yang engkau sukai). Namun,

cakupan rmwnnya dikhususkan oleh larangan yang disebutkan

secara shahih di hadits Rafi' demi mengamalkan kedua hadits.

Ath-Thahawi menempuh jalan lain, untuk mendukung

pendapatnya, dia berdalil dengan cakupan umum hadits Adi,
dia berkata, "Pengecualian pada hadits Rafi' berkonsekuensi

pengkhususan cakupan umum ini, tetapi kaitannya dengan

yang sudah tercabut tidaklah pasti, sementara kaitannya

dengan yang masih menancap di tempatnya adalah

berdasarkan logika. Disamping itu, menyembelih dengan yang

masih menancap di tempatnya menyerupai pencekikan dan

menyembelih dengan gigi dan kuku yang sudah tercabut dari

tempatnya menyerupai alat dari batu dan kayu.

16. Binatang yang Disembelih untuk Berhala dan patung

1)-t c . ) czP c.dv,f
\t ,V lnt Jy,
'oi 'l3 '!ti', -3J:
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5499. Dari Musa bin Uqbah, dia berkata, Salim mengabarkan

kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Abdullah menceritakan dari

Rasulullah SAW, bahwa dia bertemu Zaid bin Amr bin Nufail di

bagian bawah Baldah, saat itu belum diturunkan wahyu kepada

Rasulullah, maka dihidangkan kepadanya oleh Rasulullah SAW

sepiring daging. Namun, dia tidak mau memakannya. Kemudian

beliau bersabda, "Aku tidak makan apd yang kamu sembelih untuk

berhala-berhala kamu, dan aku tidak makan kecuali apa yang disebut

nama Allah ketika meny embelihnya. "

Keteransan lladits:

(Bab apa-apa yang disembelih untuk berhala dan patung).

Kata an-nushub bisa juga dibaca an-nasltb, bentuk jamak dari kata

anshaab, artinya batu yang diletakkkan di sekeliling Ka'bah dan

hewan yang disembelih dengan menyebut nama berhala-berhala itu.

Sebagian mengatakan, an-nusltub (berhala) adalah apa yang disembah

selain Allah. Atas dasar ini penyebutan kata ashnaam (patung)

sesudahnya adalah untuk menafsirkan kata anshaob. Namun, pendapat

pertama yang masyhur dan sesuai dengan hadits pada bab ini.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang kisah

zaid lbn Amr bin Nufail dengan perbedaan seperti yang terdapat di

akhir pembahasan tentang keutamaan. Perbedaan yang dimaksud

adalah bahwa kebanyakan periwayat menukil dengan redaksi,

"Rasulullah SAW menghidangkan sepiring daging kepadanya."

Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Dihidangkan

kepada Rasulullah SAW sepiring daging." Namun, Ibnu Al Manayyar

.d-e
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menyatukan kedua riwayat ini dengan mengatakan bahwa pada

awalnya kaum itu menghidangkan sepiring daging kepada Rasulullah

SAW, lalu beliau menghidangkannya kepada Zaid, dan Zaid pun
mengatakan kepada orang-orang itu seperti apa yang tercantum dalam

riwayat. Dalam riwayat ini disebutkan "sepiring daging", sementara

dalam riwayat Abu Dzar, "Piring yang berisi daging." Adapun
penjelasan hadits ini sudah dipaparkan secara detail pada akhir
pemb ahasan tentang keutamaan.

17. Sabda Nabi SAWruHendaklah Menyembelih atas Nama
Allah.n

| , / //o-r) P
-L

o ) zz z

etiL>.;
, t.l, "ll-g.r) Js

jti

5500. Dari Al Aswad bin Qais, dari Jundab bin Sufyan Al
Bajali, dia berkata, "Suatu hari kami menyembelih hewan kurban

bersama Rasulullah SAW. Ternyata ada beberapa orang yang
menyembelih hewan kurban mereka sebelum shalat Id. Ketika selesai,

Nabi SAW melihat mereka telah menyembelih sebelum shalat, maka

beliau bersabda, "Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, maka

hendaklah menyembelih yang lain sebagai gantinya. Barangsiapa
belum menyembelih hingga kami selesai shalat, maka hendaklah

menyembelih atas nama Allah."

t\i i;r:i tip ,iy-
" t al .1- - "a- 

ts.. u

d&#;ut&

/ot o / ot o .o l. ,
r-;-L> f ,e A )-y\l ,f'*l *:, *ilr *L,nr

ilr'J:r;t r* ,e>,*st S3

i

I

t,
t,

L
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Keterangan:

(Bab sabda Nabi SAW, "Hendaklah menyembelih atas nama

AUah"). Disebutkan hadits Jundab bin Abdullah tentang

penyembelihan kurban sebelum shalat Id. Di dalamnya terdapat

redaksi yang dijadikan judul bab. Mungkin juga yang dimaksud

adalah memberi izin untuk menyembelih saat itu, atau perintah

mengucapkan bismillaah atas sembelihan. Hadits ini akan dijelaskan

secara detail pada pembahasan tentang hewan kurban.

Hadits ini dijadikan dalil oleh Ibnu Al Manayyar tentang

disyaratkannya mengucapkan bismillaah bagi yang ingat dan tidak

bagi yang lupa. Masalah ini akan dijelaskan di tempatnya.

18. Qashab (Bambu), Marwah (Batu)' dan Besi yang dapat

Mengalirkan Darah

a a ,4,

*re r\ i?\lti.i .ri '* u1

|i#i ,G'; ti*'u ,q
fi#Y;t'';''6 p6
o . . o{i o,. 

,, .'''r> 
"atle tA*l Vb al'; .rg

f
"^i(tr

/^
+li iut

.^
4-1, dl)l

5501. Dari Nafi, dia mendengar Ibnu Ka'ab bin Malik

mengabarkan dari Ibnu Umar, sesungguhnya bapaknya mengabarkan

kepadanya bahwa seorang budak perempuan milik mereka biasa

menggembalakan kambing di (gunung) Sal', lalu dia melihat salah

satu kambingnya hampir mati, maka dia memecahkan batu dan

menyembelihnya dengan batu itu. Dia berkata kepada majikarurya,
.,Janganlah kamu memakannya hingga aku datang kepada Nabi SAW
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dan bertanya kepadanya, atau hingga aku mengirim orang untuk
bertanya kepada beliau." Dia datang kepada Nabi SAW 

-ataumengirim utusan kepadanya- dan Nabi SAW memerintahkan

memakarurya.

#Y; f,*-rc Lf 
^i,r 

''3?i"ry c r,hr * *t *'-:Fr ry?'+:$ ,*.-r-*j o_ilu.q$ S:euri u, ,;';
o/

W,\'ilG *i ,!L\t 'u"'d,ttiru ,,*._tali;.i ti*;
5502. Dari Nafi, dari seoran* ,* ,*, O* ,urr*ah, dia

mengabarkan kepada Abdullah bahwa seorang budak perempuan
milik Ka'ab bin Malik menggembalakan kambing miliknya di bukit-
bukit kecil As-Suq, yaitu di (gunung) Sal'. Seekor kambingnya
tertimpa sesuatu, maka dia memecahkan batu dan menyembelihnya
dengan batu tersebut. Mereka menceritakannya kepada Nabi SAW
dan beliau memerintahkan mereka untuk memakannya.

J;, G- :Jv ft ,L * uu, ; t-t? * a:',; u y*" *
tl . c t . 

/ 
''At a,F I' r"t Tij i:tst ai t; :Jta .,si r:i ;*5 ,.nr

a

o!tJ

,;A HT, &i'pr eiyy:.Jfit6:* ;ut tXi t?ti
c;:^-r)t ,r.t)k 4tri 5.,'lt ,;4)

5503. Dari Sa'id bin Masruq, dari Abayah bin Rifa'ah, dari
kakeknya, sesungguhnya dia berkat4 "Wahai Rasulullah, kami tidak
memiliki pisau besar." Beliau bersabda, "Apa yang bisa mengalirkan
darah dan disebut nama Allah, maka makanlah, selain lculat dan gigi.
Adapun latlat maka ia adalah pisau Habasyah. Sedangknn gigi adalah

,Jd

riJjl
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tulang. " Seekor onta lari, lalu dia menghentikarrnya. Beliau bersabda,

"Sesungguhnya onta ini memiliki tabiat seperti tabiat binatang liar.

Onta yang mengalahkan kamu, maka lalatkan terhadapnya seperti

tnt.

Keteranean Hadits:

(Bab qashb [bambu], marwah [batu], dan besi yang dapat

mengalirkan darah). Marwah adalah batu putih. Sebagian

mengatakan, batu yang biasa digunakan untuk menyalakan api. Imam

Bukhari menyebutkannya untuk mengisyaratkan keterangan pada

sebagian jalur hadits Rafi', sebab dalam riwayat Habib bin Habib dari

Sa'id bin Masruq yang dikutip Ath-Thabarani disebutkan, lurg!'ittei
Y:"-rSt: (Apakah kami boleh menyembelih menggunakan qashb dan

marwah?). Kemudian dalam riwayat Laits bin Abi Sulaim dari

Abayah disebutkan, tt2iit W) *?u g.'iii (apakah kami boleh

menyembelih menggunakan marwah dan pecahan tongkat?).

Penyembelihan menggunakan marwah disebutkan pula dalam hadits

yang dinukil Imam Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah

dari Asy-Sya'bi, dari Muhammad bin Shafwan.

Dalam riwayat Muhammad bin Shaifi, dia berkata, 6;\1i>;.5

ry\*3 )Y lo' ..,,lia Ut g16 ,r,t?(aku menyembelih dua ketinci

dengan menggunakan marwah, maka Nabi SAW memerintahkanlat

untuk memakan keduanya). Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu

Hibban dan Al Hakim. Ath-Thabarani meriwayatkan di kitab Al
Ausath dari hadits Hudzaifatr yang dinisbatkan kepada Nabi SAW,
'rUtt ?, y,; 6 ttt)\t ,s? :€ Frto.\y (sembelihlah dengan segala

sesuatu yang bisa memutuskan urat-urat leher selain gigi dan tulang).

Dalam sanad-nya terdapat Abdullah bin Khirasy, seorang yarlg

diperselisihkan haditsnya. Ia memiliki pendukung dari hadits Abu

Umamah dengan redaksi yang hampir sama. Adapun yang masyhur
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dalam riwayat selain yang disebutkan adalah

tqu) (apakah kita boleh menyembelih

qashb?).

Mengenai penyembelihan menggunakan besi diambil dari
kalimat, "Kami tidak memiliki pisau besar", karena di dalamnya
terdapat isyarat bahwa menyembelih dengan besi telah diperborehkan
di kalangan mereka. Maksud pertanyaan menyembelih menggunakan
marwah adalah jenis batu, bukan khusus batu yang masuk kategori
marwah. oleh karena itu, pada bab ini disebutkan hadits Ka'ab bin
Malik yang menyebutkan secara tekstual penyembelihan
menggunakan batu.

*\.6 /. f Gt'V etl ft (Darr Nofi', dia mendengar Ibnu

Ka'ab bin Malik). AlMizzimenegaskan dalam kitab Ar Athrafbahwa
dia adalah Abdullah bin Ka'ab. Tanggapan untuk pendapat ini sudah
dipaparkan pada pembahasan tentang perwakilan. Adapun yang lebih
kuat bahwa dia adalah Abdurrahman bin Ka'ab. Kemudian terjadi
perbedaan dalam riwayat ini dari Nafi', seperti akan saya jelaskan
pada bab berikutnya.

na fu-* Li polrro seorang budak perempuan milik merekn).

Saya belum menemukan keterangan tentang namanya.

*rfOi Sal'). SaI adalah gunung yang terkenal di Madinah.

1(&. cr:j.riil (Dia melihat seekor kambing). Dalam riwayat

selain Abu Dzar disebutkan, q17 b 'aA '*ltt (seekor kambing

mi I ilory a t ertimp a s es uatu).

tiy lXematian). Dalarn riwayat As-Saraktrsi dan Al Mustamli

dengan redaksi, '{Ui

dengan menggunakan
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g; W.ii (Dia menyembelihnya dengannya [batuJ). Dalam

riwayat Al Kasyamihani, q;?i3 6io mensucikannya). Kemudian pada

selain riwayat Abu Dzar tidak dicantumkan kata y. (dengannya).

*l b\t ,? it (Atau dikirim utusan kepada beliau). Keraguan

ini berasal dari periwayat hadits.

,irf d b ,f (Dari Sa'id bin Masruq). Demikian

ditegaskan Abdan dari bapaknya, dari Syu'bah. Kemudian dalam

riwayat Ghundar dari Syu'bah, "Menurut pengetahuanku paling kuat

aku mendengarnya dari Sa'id bin Masruq, dan ia diceritakan kepadaku

oleh Sufyan Ats-Tsauri darinya." Imam Ahmad meriwayatkan dari

Ghundar disertai penjelasan bahwa bagian yang diragukan oleh

Syu'bah, apakah dia mendengar dari Sa'id bin Masruq, adalah kalimat,
"Beliau SAW menjadikan sepuluh ekor kambing sebanding dengan

seekor onta." Saya (Ibnu Hajar) katakan, karena inilah sehingga Imam

Bukhari hanya mencukupkan dari hadits riwayat Syu'bah, selain kisah

sepuluh ekor kambing sebanding seekor onta, karena inilah yang

dipastikan didengar langsung. Adapun pembahasan lain dari hadits ini
sudah dipaparkan terdahulu.

:. a , '-.-,.zbtt: i.$-V f (Dari Abayah bin Rifu'ah'). Dalam riwayat

selain Abu,'D'zar disebutkan, "Dari Abayah bin Rafi'." Rafi' adalah

kakek Abayah, sedangkan bapaknya adalah Rifa'ah. Oleh karena itu,

pada riwayat di atas dia dinisbatkan kepada kakeknya. Jika dipahami

secara zhahir, berarti hadits ini berasal dari Khadij (bapaknya Rafi'),
padahal tidak demikian. Kemudian kalimat pada riwayat ini, "Seekor

onta lari, lalu dihentikan", terdapat peringkasan. Al Ismaili

meriwayatkannya dari Mu'adz, dari Syu'bah dengan redaksi, "€.;.-{,
t- -. 1 t,t. t-.,' ''^:-?t trrhA6? ,ld tl;i; tg4 $eekor onta lari darinya dan mereka

berusaha mendapatkannya, lalu seorang laki-laki memanahnya dan

b erhas il m en gh ent ikanny a).
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19. Sembelihan Perempuan dan Budak Perempuan

I z 4zc . /. -i/c,LJ^>cr otj la.*-l) ol_.,/l

:.*st lG, WL ;G ,U; t {-)

5504. Dari Nafi', dari seorang anak Ka'ab bin Malik, dari

bapaknya, "Sesungguhnya seorang perempuan menyembelih seekor

kambing menggunakan batu. Nabi SAW ditanya tentang itu, maka

beliau memerintahkan untuk memakannya." Al-Laits berkata, Nafi'
menceritakan kepada kami, sesungguhnya dia mendengar seorang

laki-laki Anshar mengabarkan kepada Abdullah dari Nabi SAW,
bahwa budak perempuan milik Ka'ab... sama seperti di atas.

it::.iir rt* 6 o}'.;;ts *r,6 ; ;EJ.irc oi;?i
ilw ,t-,': * ?rt * Ct Sa ,;*, tiL:i qkr;6 ,W/,

.c:sr

5505. Dari Nafi', dari seorang laki-laki Anshar, dari Mu'adz
bin Sa'ad 

-atau 
Sa'ad bin Mu'adz- dia mengabarkan kepadanya,

budak perempuan milik Ka'ab bin Malik biasa mengembalakan

kambing di (gunung) Sal', lalu salah satu kambingnya tertimpa
(sesuatu), dia pun mengambilnya, lalu menyembelihnya dengan batu.

Nabi SAW ditanya tentang hal itu, maka beliau bersabda, "Makanlah

ia".

-;w;4'ri- # i ro * rb\t u,y, * gt *
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Keterangan Hadits:

(Bab sembelihan budak perempuan dan perempuan). Seakan-

akan Imam Bukhari menyitir bantahan bagi yang tidak

memperbolehkannya. Muhammad bin Abdul Hakim telah menukil

pendapat yang tidak menyukainya dari Malik. Namun, dalam kitab Al
Mudawwanalt tercantum keterangan yang membolehkannya. Dalam

salah satu pendapat ulama madzhab Hanafi disebutkan, "Perempuan

tidak disukai menyembelih hewan kurban." Dari Sa'id bin Manshur

-melalui 
sanad shahih- dari Ibrahim An-Nal:ha'i, sesungguturya

dia berkata tentang sembelihan perempuan dan anak-anak, "Tidak

mengapa jika mampu menyembelih dan menghapal bacaan

bismillaah." [d merupakan pendapat jumhur ulama.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertam di bab ini dari

Shadaqah, dari Abdah, dari Ubaidilalh, dari Nafi', dd seorang anak

Ka'ab bin Malik, dari bapaknya. Abdah yang dimaksud adalah Ibnu

Sulaiman Al Kilabi Al Kufi. Dia didukung Mu'tamirbin Sulaiman At-

Taimi Al Bashri dalam meriwayatkannya dari Ubaidillah bin Umar.

Ad-Daruquthni menyebutkan bahwa selain keduanya meriwayatkan

dari Ubaidillah, dia berkata, "Dari Nafi' bahwa seorang laki-laki

Anshar..." Saya (Ibnu Hajar) katakan, sudah disebutkan pada bab

sebelumnya melalui riwayat Juwairiyah dari Nafi'. Demikian pula

Imam Bukhari mengutipnya di tempat ini melalui jalur mu'allaq dari

Al-Laits, dari Nafi'. Al Ismaili menukilnya dengan sanad yang

maushul dari Ahmad bin Yunus, dari Al-Laits sama seperti di atas.

Ad-Daruquthni berkata, "Demikian dikatakan Muhammad bin Ishaq

dari Nafi"'dan inilatr yang lebih tepat.

Sekelompok ulama -di antaranya Yazid bin Harun-
menempuh cara yang lebih baik dengan meriwayatkannya dari Yahya

bin Sa'id, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Demikian pula dikatakan

Marhum Al Aththar dari Daud Al Aththar, dari Nafi'' Ad-Daruquthni

menyebutkan dari periwayat-periwayat lain bahwa mereka

meriwayatkan seperti itu. Dia berkata, "Di antara para periwayat ini
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ada yang meriwayatkannya melalui jalur mursal dauri Nafi', dan inilah
yang lebih mendekati kebenaran." Tampaknya dia mengabaikan apa

yang disebutkan A1 Bukhari di akhir bab dari riwayat Malik, dari

Nafi' dari seorang laki-laki Anshar, dari Mu'adz bin Sa'id atau Sa'id

bin Mu'adz, "Bahwa budak perempuan milik Ka'ab..." Lalu Ad-
Daruquthni menyebutkannya juga dalam kitabnya Al Muwatha'at
sama seperti itu dari sekelompok periwayat dari Malik, di antaranya

Muhammad bin Al Hasan. Dia berkata dalam riwayatnya, "Dari
seorang laki-laki Anshar, Mu'adz bin Sa'ad atau Sa'ad bin Mu'adz",
lalu dia mengisyaratkan bahwa Muhammad menyendiri dalam

menukil riwayat itu. Adapun periwayat lainnya mengatakan, "Dari
seorang laki-laki, dari Mu'adz bin Sa'ad atau Sa'ad bin Mu'adz." Di
antara mereka adalah Ibnu Watrab, dimana diriwayatkan dari jalurnya

sama seperti riwayat mayoritas. Ad-Daruquthni juga berkata, "Ibnu
Wahab meriwayatkannya pada selain Al Muwaththa' seraya berkata,
'Malik dan ulama lain mengabarkan kepadaku dari seorang laki-laki
Anshar, bahwa budak perempuan milik Ka'ab bin Malik'." Dia
menyebutkan selengkaprtya,lalu berkata, "Riwayat yang benar adalah

yang tercantum dalam kitab Al Muwaththa'," maksudnya; dat'r Malik.
Adapun dari selainnya, adakemungkinan maksud Ibnu Wahab adalah

Al-Laits dan dia memahami riwayat Malik menurut konteks
riwayatnya.

Ibnu At-Tin mengemukakan pendapat yang ganjil, dia berkata,
"Di dalamnya terdapat riwayat sahabat dari tabi'in, karena anak Ka'ab
adalah seorang tabi'in sedangkan Ibnu Umar adalah sahabat." Saya
(Ibnu Hajar) katakan, tetapi tidak ada satu pun di antara jalur-jalurnya
yang menyatakan bahwa Ibnu Umar meriwayatkan darinya. Hanya
saja di dalamnya disebutkan bahwa anak Ka'ab menceritakan kepada
Ibnu Umar tentang itu, lalu Nafi'menukil darinya. Adapun riwayat
yang menyebutkan, "Dari Ibnu Umar", periwayatnya mengatakan
kepadanya, "Dari Nabi SAW' tanpa mencantumkan anak Ka'ab.

Sudah disebutkan bahwa riwayat ini syadz.
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Al Karmani berkata, "Keraguan periwayat dalam menyebutkan

'Mu'adz bin Sa'ad' atau 'Sa'ad bin Mu'adz' tidak mempengaruhi

derajat hadits, karena para sahabat adalah terpercaya dan amanah

dalam menyampaikan riwayat." Apa yang dia katakan memang benar.

Namun, periwayat yang tidak mendengar langsung dapat mengurangi

derajat hadits ini. Hanya saja diketahui melalui jalur lain bahwa ia

memiliki sumber.
t n.

4sV (Budak perempuan). Dalarr' riwayat lain disebutkan 6i,

dan ini tidak menafikan riwayat lain yang menyebutkan "rfry

(perempuan), karena ini lebih umum. Hendaknya yang dijadikan

pedoman adalah perkataan mereka yang memberi tambahan 'sifat'
dalam riwayatnya, yaitu status perempuan tersebut sebagai budak.

W;;n (Dia menyembelihnya). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, $Eii (dia menyembelihnya). Sementara dalam riwayat

Ma'an bin Isa dari Malik dalam kitab Al Muwaththa' disebutkan,

-fu Wttt * titit (Dia sempat menyembelihnya dengan batA.

&') P io' ,r'; Ut ,p Q'{abi sAW ditanva)' Dalamriwavat

Al-Laits disebutkan , |Ui 1*li h' oUt Ct ,i6 y. W.n 9r; o:/;i
Aj? ,lus'o:;iii gia memecaltkan batu dan menyembelih dengannya.

Dia pun datang kepada Nabi SAW dan mengabarkan kepadanya.

Beliau bersabda, "Makanlah ia"). Disimpulkan dari riwayatnya

penentuan orang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang itu. Dalam

bab sebelumnya dari Nafi' disebutkan, 'P) * 1O' *.J- 
"'{.ft;U

(mereka menyebutlmn kepada Nabi SAW). Sfiah disebutkan pula dari

riwayat Ubaidillah bin Umar dengan redaksi yang menunjukkan

keraguan.
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Pelaiaran yang dapat diambil

1. Menerima pengakuan orang sewaan yang dipercaya dalam

perkara yang dipercayakan kepadanya hingga tampak bukti
yang menunjukkan pengkhianatannya.

2. Orang yang dipercaya boleh mengambil tindakan terhadap apa

yang dipercayakan kepadanya, seperti halnya orang yang

dititipi barang meski tanpa izin pemiliknya untuk suatu

maslahat. Imam Bukhari telah menyebutkan masalah ini dalam
judul bab tersendiri pada pembahasan tentang perwakilan. Ibnu

Al Qasim berkata, "Apabila penggembala menyembelih seekor

kambing tanpa izin pemiliknya dan dia berkata, 'lA.ku khawatir
ia mati', maka dia tidak dimintai ganti rugi berdasarkan makna

zhahir hadits di atas." Namun, hal itu ditanggapi bahwa

perempuan dalam kisah ini adalah budak pemilik kambing,
maka tidak dapat digambarkan bagaimana urusan ganti rugi
dapat diterapkan. Kalaupun dia bukan budak si pemilik
kambing, tetapi tidak ada nukilan batrwa si pemilik
menginginkan ganti rugi. Demikian pula bila si penggembala

mengawinkan hewan jantan kepada hewan betina, lalu hewan

betina itu mati karenanya. Menurut Ibnu Al Qasim, dia tidak
mengganti rugi, karena ini termasuk usaha untuk memperbaiki
harta. Pada pembahasan tentang perwakilan, Imam Bukhari
telah mensinyalir persetujuan terhadap pandangan ini. Dia
mendahulukan pendapat yang membolehkan selama tujuannya
untuk memperbaiki harta.

3. Boleh memakan apa yang disembelih tanpa izin pemiliknya,

meskipun penyembelih harus mengganti rugi. Namun, Thawus

dan Ikrimah menyelisihi hal ini seperti akan disebutkan di

bagian akhir pembahasan tentang binatang sembelihan. Ia juga

merupakan pendapat Ishaq dan ahli Zhahir. Ini pula yang

menjadi kecenderungan Imam Bukhari, karena dia
menyebutkan hadits Rafi' bin Khadij tentang perintah
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membalikkan periuk di akhir bab tersebut, sebagaimana yang

telah dijelaskan. Namun, ditanggapi berdasarkan hadits pada

bab di atas serta riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud melalui

sanad yang kuat dari Ashim bin Kulaib, dari bapaknya,

tentang kisah kambing yang disembelih seorang perempuan

tanpa izin pemiliknya, maka Nabi SAW tidak mau

memakannya, tetapi beliau bersabda, csir;trr 6'#1
(berikanlah ia sebagai makanan bagi para tawanan)-

Sekiranya ia tidak disembelih tentu tidak akan diberikannya

kepada para tawanan.

4. Boleh makan hewan yang disembelih perempuan, baik dia

merdeka atau budak, kecil atau dewasa, muslimah atau Ahli

Kitab, dalam keadaan suci atau tidak, karena Nabi SAW

memerintahkan makan apa yang disembelih perempuan

tersebut tanpa minta penjelasan tentang keadaannya. Pendapat

ini dinyatakan secara tekstual oleh Imam Syaf i dan juga

merupakan pendapat jumhur ulama.

20. Apa yang tidak dapat Digunakan Menyembelih, seperti Gigi,

Tulang, dan Kuku

#t\'r ,)-*'dt|Su :lu gy / gtt * Gv ; ai$ *
Att'";Jt\L-ibr ti t1 G-"-|F ,'&'t

5506. Dari Abayah bin Rufi', dari Rafi' bin fnadij, aia

berkata, Nabi SAW bersabda, "Makanlah 
-maksudnya 

apa yang

mengalirkan daratr- kecuali gigi dan lfltlflt."



Keterangan Hadits:

(Bab apa yang tidak dapat digunakan menyembelih, seperti
gigi, tulang, dan kuku). Al Karmani berkata, "Gigi adalah tulang yang

khusus, demikian pula kuku. Namun, keduanya menurut urf
(kebiasaan) bukan tulang. Demikian pula menurut ahli medis.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan sebagian hadits
Rafi' bin Khadij yang sudah telah dijelaskan. Al Karmani berkata,
"Imam Bukhari menyebutkan tulang pada judul bab dan tidak
menyinggungnya dalam hadits. Namun, hukum menyembelih
menggunakan tulang dapat diketahui dari hadits ini." Saya (Ibnu
Hajar) katakan, dalam hal ini Imam Bukhari melakukan kebiasaannya
yang mengisyaratkan kandungan hadits, sebab di dalamnya
disebutkan, "Adapun gigi, maka ia adalah tulang." Meskipun kalimat
ini tidak disebutkan di tempat ini, tetapi tercantum secara akurat dan
masyhur dalam hadits tersebut.

.,;diltt r"l' !l -?Ut'*31 G Li,;-- ,F ,nti * ?ot & 1r'Sa
Qtrabi SAW bersabda, "Makanlah -mal<sudnya, ydng mengalirknn
darah-kecuali gtgt dan l*l*".). Demikian yang dikutip semua
periwayat. Saya tidak melihat periwayat yang meriwayatkan dengan

kata ini dari Ats-Tsauri dalam catatan Imam Ahmad. Kata kul
(makanlah) adalah kata perintah untuk makan. Sedangkan 'yakni'
adalah penafsiran. Seakan-akan sebagian mengucapkan perkataan
yang demikian maknanya. Al Baihaqi meriwayatkannya melalui jalur
Al Baghindi dari, Qabishah (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini)
dengan redaksi, *). oA, qb:'6 -l*iit q *t *p a' ,tb At t €E

tty 1Xo^i bersama Nabi SAW di Dzul Hulaifah, lalu orang-orang

mendapatkan onta dan kambing), lalu disebutkan hadits seperti di atas

dan pada bagran akhir diberi tambahan, $-Nb:c\ j 6,at1'ot j ,i;-* ,:'6

*\*, tP te U.t q j616 c,a ,E b gs l,tUoyoh bertcata,

'Kemudian seekor onta terjatuh di Madinah, lalu disembelih dari arah

n&L
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samping belakangnya, maka lbnu Umar mengambil sebagiannya

dengan harga dua dirham'.). Hadits ini akan disebutkan lagi melalui
jalur Yahya Al Qaththan dari Ats-Tsauri secara panjang lebar.

21. Sembelihan Orang-orang Arab Badui dan yang Seperti
Mereka

'dtje 6'; oi q; llr d)-^.,;.G * i:'*?j-i / lq *
# i, ft fii *)n, f"r, ttit;- G|o\,*, *'\t *

t, y Gy t;s t 'Uu ils;'ii ,)b trl: ,Ju,,Y ii
.'orrUtj lg I fr$ .6rrrtrL'tt f U A.e

5507. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA,
"Sesunguhnya satu kaum berkata kepada Nabi SAW, 'Sebagian orang

datang kepada kami membawa daging. Kami tidak tahu apakah

disebutkan nama Allah ketika menyembelih atau tidak'. Beliau

bersabdq 'Sebutlah kalian nama Allah atasnya dan makanlah'." Dia
berkata, "Mereka dekat dengan masa kekufuran." Hadits ini
diriwayatkan juga oleh Ali dari Ad-Darawardi dan diikuti pula oleh

Abu Khalid dan Ath-Thufawi.

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Muhammad

bin Ubaidillah, dari Usamah bin Hafsh Al Madani, dari Hisyam bin

Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA. Usamah bin Hafsh Al Madani

adalah seorang syaikh. Imam Bukhari dalam kitabnya At-Tarikh tidak

menyebutkan identitasnya meiebihi apa yang ada dalam sanad ini.
Adapun ulama selainnya menyebutkan murid lain Usamah bin Hafsh,

yaitu Yahya bin Ibrahim bin Abi Qutailah. Imam Bukhari tidak
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berdalil dengan riwayat Usamah ini, sebab dia telah meriwayatkan

hadits ini dari Ath-Thufawi dan selainnya seperti yang akan saya

jelaskan.

",.st\1rj:$ * W ai,i.ri lttadits ini diriwayatkan juga oleh Ali

dari Ad-Darororar;.Dia adalah Ali bin Abdullah bin Al Madini, guru

Imam Bukhari. Ad-Darawardi adalah Abdul Aziz bin Muhammad.

Imam Bukhari biasa menyebutkannya di bagian riwayat pendukung.

Maksud Imam Bukhari bahwa Ad-Darawardi meriwayatkan dari

Hisyam bin Urwah seraya dinisbatkan kepada Nabi sebagaimana

diriwayatkan Usamah bin Hafsh. Al Ismaili meriwayatkannya dari
jalur Ya'qub bin Humaid, dari Ad-Darawardi sama seperti itu.

, ,n

Ut tAti !,e ;.i iin153 (Dan diriwayatkan pula oleh Abu Khalid

dan Ath-Thufowi). Maksudnya, dari Hisyam bin Urwah dalam

penisbatan kepada Nabi SAW. Riwayat Abu Khalid 
-yakni 

Sulaiman

bin Hibban Al Ahmar- dinukil oleh Imam Bukhari dengan sanad

yang maushul pada pembahasan tentang tauhid, dan dia berkata

sesudahnya, "Diriwayatkan juga oleh Muhammad bin Abdurrahman,

Ad-Darawardi, dan Usamah bin Hafsh." Sedangkan riwayat Ath-

Thufawi, yaitu Muhammad bin Abdunahman telah dinukil dengan

sanad yang maushul oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang
jual-beli. Namun, Malik menyelisihi mereka. Dia meriwayatkannya

dari Hisyam, dari bapaknya dengan sanad yang mursal tanpa

menyebutkan Aisyah. Ad-Daruquthni berkata di kitab Al llal,
"Diriwayatkan oleh Abdurrahim bin Sulaiman, Muhadhir bin Al
Muwarri', An-Nadhir bin Syumail dan lain-lain, dari Hisyam dengan

sanad yang maushul. Namun, Imam Malik mengutipnya dengan

sanad yangmursal dari Hisyam. Sikap Imam Malik ini selaras dengan

Hammadan (dua orang yang bernama Hammad), Ibnu Uyainah, dan

Al Qaththan dari Hisyam. hilah yang lebih mendekati kebenaran."

Dia menyebutkan bahwa Yatrya bin Abi Thalib meriwayatkan dari

Abdul Watrab bin Atha', dari Malik dengan sanad yangmaushul.
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Abdunahim dikutip Ibnu

Majah, riwayat An-Nadhar dikutip An-Nasa'i, dan riwayat Muhadhir

dikutip Abu Daud. Al Baihaqi meriwayatkannya dari Ja'far bin Aun,

dari Hisyam dengan sanadyangmursal. Disimpulkan dari sikap Imam

Bukhari bahwa apabila te{adi perselisihan tentang hadits apakah ia

maushul atalu mursal, maka yang dipilih adalah yang maushul dengan

dua syarat. Pertama, jumlah mereka yang mengutipnya dengan sanad

yaflg maushul lebih banyak daripada mereka yang mengutipnya

dengan sanad yang mursal. Kedua, ada faktor lain yang menguatkan

riwayat yang maushul. Sehubungan hadits di atas, diketahui bahwa

Ururah dikenal meriwayatkan dari Aisyah, dan dia masyhur menerima

riwayat darinya. Lri mengisyaratkan keakuratan riwayat mereka yang

mengutipnya dengan sanad yang maushul dali Hisyam dibandingkan

mereka yang mengutipnya dengxr sanad yarrg mursal. Disimpulkan

pula dari sikapnya, meski dia mensyaratkan dalam kttab Shahih-nya

para periwayatnya adalah orang-orang yaflg kuat hapalannya dan

teliti, tetapi jika seorang periwayat memiliki sedikit kekurangan dalam

hal itu, tetapi riwayatnya didukung oleh para periwayat sepertinya,

maka kekurangan tersebut dapat tertutup dengan sebab dukungan ini,

dan haditsnya menjadi shahih menurut kriterianya.

*:, # iO' .r,; 4. ,jA 6:;J'oi (Sesungguhnya satu kaum

berkata kepada Nabi SAW). Saya belum menemukan tentang mereka

yang dimaksud. Dalam riwayat Malik disebutkan, "Rasulullah SAW

ditanya."

gJJI StfS- tV'tt1 ls"rungguhnya orang-orang datang kepada

kami membawa daging). Dalam riwayat Abu Khalid dikatakan, 6'jU

OiJj,)p. (Datang kepada lcami membawa daging-daging). Sementara

dalam riwayat An-Nadhr bin Syumail dari Hisyam yang dikutip An-

Nasa' i disebutkan, .tt'g\t'ry -;t| ts1 1S 
"turgguhny 

a or ang- or ang dari

166 - FATIIUL BAARI



Arab Badui). Lal:u dalam riwayat Malik disebutkan, ill(.t 92 (Dari

penduduk pedusunan).

*lt J,t n:'t f ti g.lU I (Kami tidak tahu apakah disebutkan

nama Allah atasnya [ketikn menyembelihnyaJ). Demikian disebutkan

di tempat ini dalam bentuk kata kerja pasif (dzukira). Sementara

dalam riwayat Ath-Thufawi pada pembahasan tentang jual-beli

disebutkan, q"jti @pakah mereka menyebut). Dalam riwayat Abu

Khalid, oifii;"gtU 1 (Kami tidak tahu mereka menyebut). Abu Daud

menambahkan dalam riwayatnya ,9W F'Uti ,f1!U- S i1 @tau mereka

tidak menyebut [nama AllahJ, maka apakah kami memakan darinya).

;lS: €i * tia $ebutlah kalian [nama AltahJ atasnya dan

makanlah). Dalam riwayat Ath-Thufawi disebutkan, ilr ryL'

(Sebutlah noma Allah). Sementara dalam riwayat An-Nadhr dan Abu

Khalid disebutkan, 1' Ft tiiii (Sebutlah kalian nama Atlah). Abu

Khalid menambahk*, p( ftahan).

Fu, * &P tj€J (Betiau berkata, "Mereka masih dekat

dengan masa kekufuran"). Dalam redaksi lain, 'e* 'r>J-y (masih

dekat masa mereka). Ia adalah kalimat ismiyyah (dimulai dengan kata

benda). Kalimat pelengkapnya disebutkan lebih dahulu dan ia
berkedudukan sebagai sifat untuk kata 'kaum'. Kemungkinan juga ia

adalah kalimat pelengkap kedua sesudah kalimat pelengkap pertama,

yaitu n JIr, Ui3fii- fuereka datang kepada kami membawa daging).

Su, {orngan kelatfuran). Dalarn redaksi lain menggunakan

kata $l. Kemudian dalam riwayat Abu Khalid disebutkun, 9:*;
(dengan kesyirikan). Sementara dalam riwayat Abu Daud disebutkan,

*trr, (dengan jahiliyah).Imam Malik menambahkan di bagian akhir

riwayatnya, Ptl)' Jil e d.:$ (hal itu teriadi di awal Islam). Kata
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tambahan ini dijadikan dalil mereka yang mengatakan jlryaban

diberikan sebelum turun firman Allah, * !, ?t f il" d b Fk \:t
(janganlah kamu makan binatang yang tidak disebut nama Allah

ketika menyembelihnya).Ibnu Abdil Barr berkata, "Ini lemah. Bahkan

dalam hadits itu sendiri terdapat keterangan yang menolaknya, sebab

beliau memerintahkan mereka mengucapk an bismillaah ketika makan'

Hal itu menunjukkan ayat tersebut turun berkenaan perintah

mengucapkan bismillaah saat makan. Disamping itu, para ulama

sepakat bahwa surah Al An'aam adalah makkiyyah (turun sebelum

hijrah) dan kisah di atas terjadi di Madinah. Adapun orang Arab badui

yang disinyalir hadits itu adalah orang Arab yang tinggal di sekitar

Madinah.

Ibnu Uyainatr menambahkan dalam riwayatnya, '(p*JlJ r1fiLt

\l? 3 6bersungguh-sungguhlah dalam sumpah mereka dan makanlah)-

Maksudnya, suruh mereka bersumpah telah menyebut nama Allah

ketika menyembelih. Namun, tarrbahan ini cukup ganjil dalam hadits

ini. Ibnu Uyainah adalah seorang periwayat yang tsiqah (terpercaya),

tetapi riwayatnya ini termasuk mursal. Benar, Ath-Thabarani

meriwayatkan dari Abu Said sama sepertinya, tetapi disebutkan,

til't;;i '# lF6i t\V\ (bersungguh-sungguhlah dalam sumpah

mereka bahwa mereka menyembelihnya). Para periwayatnya

tergolong tsiqah (terpercaya). Ath-Thahawi mengutip di kitab Al

Musykit, Vrtt;-';-tvi $ut'&j P h' ,p itt'J?i n)hb)r',y"d6'Ji,

t:'<r:'U p -1:i; i'r ii u r\Y'i

* a, nr qf ti ,tiJ l*t
,i,i ,&>t"t ik6 €s'ti 6 *t it otj.i.

o,k ut ,:{" "€J tib'rti i:b |s,, 63 ,:ub

(Beberapa orang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Mereka

berkata, "Orang-orang badui datang kepada kami membawa daging,

keju, dan samin. Kami tidak tahu hakikat keislaman mereka." Beliau

bersabda, "Perhatikanlah apa yang diharamkan Allah atas kamu

maka tahanlah diri darinya. Adapun yang tidak disebutkan makn
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sungguh telah dimaa/knn bagi kamu. Tidaklah Tuhanmu lupa.

Sebutlah nama Allah atasnya".).

Al Muhallab berkata, "Hadits ini menjadi landasan bahwa

mengucapk an b i s m i I I a ah ketika menyemb elih semb elihan adalah tidak
wajib. Seandainya wajib, niscaya disyaratkan dalam segala keadaan.

Sementara ulama sepakat batrwa mengucapkan bismillaah bagi yang
makan juga tidak wajib. Ketika ia menggantikan posisi mengucapkan

bismillaah saat menyembelih, berarti mengucapkan bismillaah ketlka
menyembelih adalah sunah hukumnya, sebab hal yang sunah tidak
bisa menggantikan yang wajib. Kemudian hal ini juga menunjukkan
bahwa perintah dalam hadits Adi dan Abu Tsa'labah dipahami sebagai
'tanzih'(bimbingan meninggalkan perbuatan yang tidak baik), sebab

keduanya berburu dengan cara-carajahiliyatr. Oleh karena itu, Nabi
SAW mengajari keduanya tentang berburu dan menyembelih, baik
yang wajib maupun yang sunah agar tidak te4'erumus dalam syubhat.

Hendaknya keduanya mengambil perkara yang paling sempurna di
masa yang akan datang. Adapun orang-orangyang bertanya tentang
sembelihan ini, mereka bertanya mengenai urusan yang telaJr terjadi
dan dilakukan oleh selain mereka, dimana mereka tidak memiliki
kekuasaan untuk menempuh cara paling sempurna, maka Nabi SAW
menjelaskan kepada mereka batasan minimal yang dihalalkan dalam
penyembelihan."

Ibnu At-Tin berkat4 "Mungkin yang dimaksud mengucapkan

bismillaah (tasmiyah) pada hadits ini adalah ketika makan. Demikian
ditegaskan An-Nawawi." Dia juga berkata, "Adapun mengucapkan

bismillaah saat menyembelih telah dilakukan oleh selain mereka tanpa
pengetahuan mereka. Hanya saja diputuskan bahwa itu tidak sah jika
tampak hal yang menyelisihinya. Kemungkinan pula makannya;

ucapan tasmiyah kamu ketika makan dapat menghalalkan sesuatu

yang kamu tidak tahu apakah disebut nama Allah ketika
menyembelihnya atau tidak, selama yang menyembelih termasuk
orang yang sah sembelihannya ketika mengucapkan bismillaah."

.t

jr
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Dari hadits ini disimpulkan bahwa semua yang ditemukan di

pasar-pasar kaum muslimin dianggap sah sembelihannya. Demikian

pula hewan yang disembelih kaum muslimin yang tinggal di pedesaan,

sebab umunnya mereka telah mengetahui mengucapkan bismillaah.

Poin terakhir ini ditandaskan pula oleh Ibnu Abdil Barr seraya

berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa apa yarlg

disembelih oleh seorang muslim, maka boleh dimakan dan dianggap

dia telah mengucapkan bismillaah, sebab tidak ada anggapan yang

patut ditujukan kepada seorang muslim dalam segala keadaan, kecuali

kebaikan sampai terbukti jelas ada hal yang menyalahinya." Namun,

A1 Khaththabi justru menyatakan sebaliknya. Dia berkata, "Dalam

hadits ini terdapat dalil bahwa mengucapkan bismillaah btkan syarat

saat menyembelih, sebab jika ia termasuk syarat, niscaya tidak

diperbolehkan makan sembelihan yang masih diragukan.

Sebagaimana jika timbul keraguan pada sembelihan itu sendiri, tidak

diketahui apakah disembelih dengan carayalgbenar atau tidak. Inilah

yang dapat dipahami langsung daripada konteks hadits, dimana

disebutkan jawaban padanya, 'lJcapkanlah bismillaah dan makanlah'.

S eakan-akan dikatakan,' Janganlah kamu terlalu mempennasalahkan

hal itu. Bahkan yang menjadi urusan kamu adalah mengucapkan

bismillaah ketika makan, lalu memakannya'." hri termasuk cara

penyampaian yang cukup bijak seperti disitir Ath-Thaibi.

Di antara perkara yang menunjukkan bahwa mengucapkan

bismillaah bukan syarat menyembelih adalah firman Allah dalam

suralr Al Maa'idatr ayat 5, 'S'y v6jr tti2i ;-iir iti,L1 fuakanan

[sembelihanJ orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu).

Allah menghalalkan makan sembelihan mereka meskipun ada

keraguan apakah mereka mengucapkan bismillaah atat tidak-
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Catatan

Al Ghazali berkata dalam kitab Al lhyaa'sehubungan dengan

tingkatan-tingkatan syubhat, "Pertama, sesuatu yang sangat disukai
untuk bersikap wara' terhadapnya. Ini adalah perkara, dimana dalil
yang menyelisihinya juga kuat. Di antaranya adalah wara' terhadap

makanan yang disembelih tanpa mengucapkan bismillaah, sebab ayat-
ayatyangberkenaan dengan hal itu secara zhahir menunjukkan bahwa
mengucapkan bismillaah adalah wajib, dan riwayat-riwayat yang

mutawatir juga memerintahkannya. Namun, dikarenakan ada riwayat
yang shahih bahwa Nabi SAW bersabda, 'ti ,f 1' f-, Ct'{;.{.iyit
A i (Seorang mulonin menyembelih atas nama Allah, baik dia

mengucapkan bismillaah atau tidak mengucapkannya). dimana ada

kemungkinan bersifat umum, yang mengharuskan untuk memalingkan
ayat-ayat dan hadits-hadits dari makna zhahir perintah yang ada.
Namun, mungkin juga ini khusus bagi yang lupa. Sedangkan yang lain
tetap diberlakukan cakupan umum ayat dan hadits-hadits tersebut.
Kemungkinan kedua ini lebih patut."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits yang dia jadikan pegangan

dan ditetapkannya sebagai hadits shahih telah diingkari oleh An-
Nawawi. Dia berkata, "Telah disepakati bahwa hadits ini lemah." Dia
juga berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan Al Baihaqi dari Abu
Hurairah, tetapi statusnya munknr dan tidak dapat dijadikan hujjah.
Abu Daud meriwayatkannya dalam kitab Al Marasil dari Ash-Shalt
bahwa Nabi SAW bersabda, 7u" i if irr pr 'ft Jy- Nt 6i;rt

(sembelihan seorang muslim adalah halal, baik dia menyebut nama
Allah atau tidak menyebutnya)." Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ash-Shalt
yang dimaksud biasa disebut As-Sadusi. Dia disebutkan Ibnu Hibban
dalam kitab Ats-Tsiqaat dan tergolong riwayat mursal yang cukup
baik. Sementara hadits Abu Hurairah terdapat Marwan bin Salim,
seorang periwayat yang matru& (ditinggalkan riwayatnya). Namun,
hal itu dinukil secara akurat dari Ibnu Abbas seperti telah disebutkan

,iL
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pada bagian awal bab "IJcapan Bismillaah ketika Menyembelih", lalu

terjadi perbedaan apakah ia langsung dari Nabi SAW atau hanya

berasal dari Ibnu Abbas. Jika atsar ini digabungkan kepada atsar di

atas niscaya akan kuat, tetapi tidak benar jika dikatakan ia mencapai

derajat shahih.

22. Sembelihan Ahti Kitab dan Lemaknya, Baik Ahli Kitab yang

Memusuhi Kaum Muslimin Maupun Selain Mereka

|y *4t titi e$, iwi ,al{Hr'€J'Jri i*rr> ,Jr" lfi
,7,Jr ,s)U *.1,Jt..l ,ts;^rt Jti) .@|y'J3tj t'€
i ii,r '^Li '.'." i',-J; I olr'Jr? 'r; lt ;4 ,P- );i* ';:t;

itt Y ,}t;)i r;rt ,sut .;'; * * 3'i:, e; *::
'@.6 g6,g* ut J$i.4

Firman Allah, uPada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-

baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu
halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka." Az-Ztthi
Berkata, "Tidak mengapa dengan sembelihan orang Nasrani Arab.

Jika engkau mendengarnya menyebut selain nama Allah, maka jangan

makan (sembelihannya). Jika engkau tidak mendengamya, maka

sungguh Allah telah menghalalkarurya dan Dia mengetahui kekufuran

mereka." Disebutkan dari Ali serupa dengannya. Al Hasan dan

Ibrahim berkata, "Tidak mengapa dengan sembelihan orang-orang

yang belum dikhitan." Ibnu Abbas berkata, "'Makanan mereka'artinya

sembelihan mereka."

''lt 
z-,-.t".
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5508. Dari Humaid bin Hilal, dari Abdullah bin Mughaffal

RA, dia berkata, "Kami sedang mengepung benteng Khaibar, lalu

seseorang melemparkan kantong yang berisi lemak, aku pun

melompat untuk mengambilnya, tetapi ketika aku menoleh ternyata

ada Nabi SAW, maka aku malu kepada beliau."

Keterangan Hadits:

(Bab sembelihan Ahli Kitab dan lemalcnya, baik ahli kitab

yang memusuhi kaum muslimin maupun selain mereka). Imam

Bukhari mengisyaratkan tentang bolehnya hal itu, dan ini adalah

pendapat jumhur ulama. Dinukil dari Malik dan Ahmad pendapat

yang mengharamkan apa yang diharamkan Allah atas Ahli Kitab,

seperti lemak. Ibnu Al Qasim berkata, "Alasannya, yME dihalalkan

Allah adalah makanan mereka, sementara lemak bukan termasuk

makanan mereka, dan ia tidak termasuk tujuan mereka ketika

menyembelih." Hal ini ditanggapi bahwa Ibnu Abbas menafsirkan

'makanan mereka' dengan arti 'sembelihan mereka', seperti

disebutkan pada akhir atsar-atsar di atas. Jika sembelihan mereka

dihalalkan, maka tidak perlu niat untuk bagian-bagian yang

disembelih. Sembelihan tidak hanya berlaku pada sebagian anggota

hewan yang disembelih tanpa sebagian yang lain. Jika sembelihan

mencakup semua bagiannya, maka termasuk pula lemak tanpa kecuali.

Disamping itu, sesungguhnya Allah menyatakan bahwa Dia

mengharamkan bagi mereka semua yang memiliki kuku, berarti jika

orang Yahudi menyembelih hewan yang berkuku, maka tidak halal

FATIIUL BAARI _ I73



bagi muslim untuk memakannya. Ahli Kitab juga diharamkan

memakan onta.

i:.,d.r' '€J'Jri 
, jW l.t't (Dan firman Allah, 'Dihalalkan bagi

kamu yang baik-baik'.). Demikian disebutkan Abu Dzar, dan ulama

selainnya menyebutkan hingga firman-Nya, liJ ,y (halal bagi

mereka). Dengan tambahan ini menjadi jelas maksud Imam Bukhari

berdalil dengan ayat ini adalah untuk menunjukkan halalnya apa yang

dia sebutkan, karena ayat tersebut tidak mengkhususkan Ahli Kitab
yang terikat perjanjian damai tanpa mereka yang memerangi kaum

muslimin, dan tidak juga mengkhususkan daging dan lemak.

Keberadaan lemak yang haram bagi Ahli Kitab tidak berpengaruh

bagi kita, karena ia haram bagi mereka dan halal bagi kita. Maksimal

yang dapat dikatakan 
-setelah 

diketahui bahwa sembelihan mereka
halal bagi kita- bahwa diantara sembelihan yang diharamkan bagi

mereka itu tidak diharamkan bagi kita salam syariat kita. Dengan

demikian, ia kembali kepada hukum asal, yaitu mubah (boleh).

* 1' /. # ltt.LJ' ot, ,??t ast6 o"r"ris \ ,U*!it',lttt

i,tE *, u ?rr dvi u il;"x i "ur'$'s 
1,lr-zuhri berkata, "Tidak

mengapa dengan sembelihan Nasrani Arab. Jikd engkau

mendengarnya memboca untuk selain Allah, maka jangan makan

[sembelihannyaJ. Jika engkau tidak mendengarnya maka sungguh

Allah telah menghalalknnnya kepadamu dan Dia mengetahui

kekufuran mereka".). Atsar ini disebutkan Abdurrzzaq dengan sanad

yang maushul dafr Ma'mar, dia berkata: Aku bertanya kepada Az-

Zrthri tentang sembelihan Nasrani Arab, maka disebutkan sepertinya,

lalu ditambahkan pada bagian akhir, "Dia berkata, 'IJcapannya adalah

dia mengatakan: Dengan nama Al Masih." Imam Syaf i
mengemukakan pernyataan senada. Dia berkata, "Jika mereka

memiliki sembelihan yang mereka menyebut selain Allah ketika

menyembelihnya, seperti nama Al Masih, maka sembelihannya tidak

halal dimakan. Namun, jika disebut Al Masih dengan makna shalawat,
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I

maka tidak diharamkan makan sembelihannya." Al Baihaqi mengutip
dari Al Hulaimi satu pembahasan bahwa Ahli Kitab menyembelih
untuk Allah. Mereka pada dasarnya tidak memaksudkan ibadah

mereka, kecuali Allah semata. Jika maksud mereka adalah demikian,
maka dijadikan pegangan dalam hal sembelihan mereka, sehingga

tidak mudharat jika salah seorang mereka yang mengucapkan 'dengan

nama Al Masih', karena dia hanya memaksudkan ucapan itu unfuk
Allah, meskipun dia telah kafir dengan keyakinan tersebut.

tt. - t ,. o .6;; * V Fif.: (Disebutknn dari Ali sepertinya). Sayabelum

menemukan periwayat yang mengutipnya dengan sanad yang

maushul. Seakan-akan atsar ini tidak shahih dari Ali RA. Oleh karena

itu, Imam Bukhari menggunakan kata yang tidak menunjukkan secara

tegas akan keakuratarurya. Bahkan telah disebutkan dari Ali melalui
jalur lain yang shahih tentang larangan makan sembelihan sebagian

orang Nasrani Arab. Asy-Syaf i dan .Lbdtnazzaq meriwayatkarurya
dengan sanad yang shahih dai Muhammad bin Sirin, dari Abidah As-
Salmani, dari Ali RA, dia berkata, "f "i49 {4)S ,1. ,s)An 4S.i r7?'S t
Pt i*, \i ffi f;k ;;- (ianganlah kamu makan sembelihan-

sembelihan orang Nasrani bani Taghlib. Sesungguhnya mereka tidak
berpegang kepada agama mereka, kecuali dengan meminum khamer).
Namun, tidak ada pertentangan antara kedua riwayat ini, karena

larangan yang dinukil dari Ali lebih khusus dibandingkan mereka
yang menukil darinya tentang pembolehannya.

r21, *r"rli, I ,'etj{: ;r-,At'SAi g Hasan dan lbrahim

berkata, "Tidak mengapa dengan sembelihan orang-orang yang
belum dikhitan".). Kata aqlaf bermakna orang yang belum dikhitan.
Kata qulfah atat ghulfuh, artinya ghurlah, yaitu kulit yang menutupi
bagian kepala dzakar (kemalauan laki-lakD. Atsar Al Hasan sendiri

diriwayatkan Abdurrazzaq dari Ma'mar, dia berkata, "Biasanya Al
Hasan memberi rukhshah fteringanan) bagi seorang lakilaki yang

masuk Islam sesudah dewasa, lalu dia khawatir atas dirinya jika
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dikhitan, maka dia boleh tidak melakukan khitan. Dia juga

berpendapat bolehnya memakan sembelihannya." Sedangkan atsar

Ibrahim diriwayatkan Abu Bakar Al Khallal, dari Sa'id bin Abi

Arubah, dari Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Tidak

mengapa dengan sembelihan orang yang belum dikhitan."

Disana disebutkan pendapat yang berbeda. Ibnu Mundzir

mengutip dari Ibnu Abbas, "Orang yang belum dikhitan tidak dimakan

sembelihannya dan tidak diterima shalatnya serta kesaksiannya." Ibnul

Mundzir berkata, "Jumhur ulama berkata, 'sembelihannya boleh

dimakan, karena Allah membolehkan makan sembelihan Ahli Kitab,

padahal di antara mereka ada yang tidak dikhitan'."

#.6i "&$1" ,stS 'j.t'SAj 6Onu Abbas berkata, "'Makanan

mereka' artinya sembelihan mereka"./. Demikian riwayat mu'allaq li
tercantum di tempat ini dalam catatan Al Mustamli. Sementara dalam

riwayat As-Sarakhsi dan Al Hamawi disebutkan pada akhir bab

sesudah hadits yang marfu'. Riwayat ini memiiiki sanad yang

maushul dalam kutipan Al Baihaqi dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas tentang firman Allah, '6"J, +4t qi;$t i6b1 (Makanan

orang-orang yang diberi Al Kitab halal bagi kamu), maka dia berkata,

"Maksudnya sembelihan mereka." Orang yang berpendapat demikian,

harus membolehkan makan sembelihan orang yang belum dikhitan,

karena kebanyakan Ahli Kitab tidak dikhitan. Nabi sAw mengirim

surat kepada Heraklius dan kaumnya seraya memulai dengan

perkataarurya, "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu

kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan

kamu...", sementara Heraklius dan kaumnya termasuk mereka yang

tidak dikhitan, tetapi mereka disebut Ahli Kitab.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abdullah bin

Mughaffal, "Kami sedang mengepung benteng Khaibar, lalu

seseorang melemparkan kantong yang berisi lemak, maka aku pun

melompat." Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Aku pun

176 - FATTIUL BAARI



segera.,, Hadits ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang

ketetapan seperlima rampasan perang. Di dalamnya terdapat hujjah

yang mematahkan pendapat mereka yang melarang makan apa yang

diharamkan bagi Ahli Kitab, seperti lemak, karena Nabi sAw

menyetujui perbuatan Ibnu Al Mughaffal untuk mengambil manfaat

dari kantong tersebut. Di dalamnya juga terdapat penjelasan yang

membolehkan memakan lemak dari daging yang disembelih Ahli

Kitab, meskipun mereka termasuk kafir yang memusuhi kaum

muslimin.

23. Binatang Ternak yang Melarikan I)iri, sama seperti Binatang

Liar

G 6't f G_,s :

"$.G'r;i JrU tt; "i';
Ibnu Mas'ud memperbolehkannya. Ibnu Abbas berkata,

"Binatang ternak yang memayahkanmu dan berada dalam

kekuasaanmu, maka ia seperti binatang buruan. Mengenai onta yang

jatuh ke dalam sumur yang engkau mampu atasnya, maka

sembelihlah." Demikian pula pendapat Ali dan Ibnu umar serta

Aisyah.

[ 'tjj ,,sG g* / et, * gy / et'/ oG i \t? ,r
'r1- ';;Lr |J6 .6i ta Lq) (t;'rdt ;'l d! ,1' J;t
|i*L', .'*4t, ?, a,F o, (t T\:) ?x;;i 17 -"sr1

,j q t'Qt 
'u'!:;^Li

t,, z . )

.afr| tY',>\rJ ,;. A

tl ,{* u.t'|iu't .)t* ut ;3Ci')
a

f.
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i,*r,j).'.i tlr, .z'*)t a:,i ;utCit,&i'Pt$i
* ?tt J:" lt Jir|Sw ,)A trr',p;;ci ,:A.W

l'; w"€.*tiy ,,,=;l, yrk"nrri J,)t ,g.3\,*',
.fik y r*u

5509. Dari Abayah bin Rifa'ah bin Khadij, dari *uO' Or,

Khadij, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya

kita akan bertemu musuh besok dan kita tidak memiliki pisau'. Beliau

bersabda, 'Bersegeralah -atau percepat- apa yang mengalirkan

darah dan disebut nama Altah maka makanlah, selain gigi dan htlat

Aku akan menceritakan kepadamu; Adapun gigi ia adalah tulang dan

kuht adalah pisau Habasyah'. Kami mendapatkan rampasan onta dan

kambing, dan seekor onta diantaranya lari, lalu dipanah oleh seorang

laki-laki dan berhasil menghentikannya. Rasulullah SAW bersabda,

'Sesungguhnya bagi onta ini tabiat seperti tabiat binatang liar,

apabila sesuatu darinya mengalahkan kamu, maka lalatkan

terhadapnya seperti ini'. "

Keterangan Hadits:

(Bab binatang ternak yang lari sama seperti binatang liar).

Maksudnya, boleh membunuhnya dengan cara apapun yang bisa

dilakukan. Hat itu diambil dari sabda Nabi dalam hadits, "Apabila

sesuatu darinya mengalahkanmu, maka lakukan terhadapnya seperti

ini." Adapun sabda beliau, "sesungguhnya bagi onta ini tabiat seperti

tabiat binatang liar", secara zhahir bahwa penyebutan penyerupaan

lebih dahulu sebagai landasan bagi pernyataan sesudahnya, karena ia

sama dengan binatang liar dari segi hukum. Ibnu Al Manayyar

berkata, "Bahkan yang dimaksud, ia lari sebagaimana larinya binatang

liar, bukan berarti ia dihukumi sama sepertinya." Namun, bagian akhir

hadits menolak pendapat ini.
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)-P [) e:)Eii (a diperbotehkan lbnu Mas'ud). Dia

mengisyaratkan kepada keterangan terdahulu pada bab "Berburu
dengan menggunakan Busur", dari Ibnu Mas'ud. Al Baihaqi
meriwayatkan dari Abu Al Asis, dari Ghadhban bin yazid Al Bajali,
dari bapaknya, dia berkata, "seorang laki-laki di suatu pemukiman
mengadakan pesta pernikahan. Dia membeli seekor onta, tetapi onta
itu lari, maka dia membunuhnya dan menyebut nama Altah atasnya.
Abdullah 

-Ibnu Mas'ud- memerintahkan mereka untuk
memakannya, tetapi perasaan mereka tidak tenang hingga mengambil
satu bagian kemudian mendatangi Ibnu Mas'ud sambil membawanya,
dan dia pun makan."

y dt .'b,k fii qti- G b Cet'a'!:#i 6 :oa#'i.t |ltl:
i,. , o.i t. o, . "/ 

o '
P:o {,)rJ ,L+ "U {ii i rt a\; (Ibnu Abbas berkata, ,,Binatang

ternak yang memayahkanmu dan berada di daram kekuasaanmu,
maka ia seperti binatang buruan. Mengenai onta yang jatuh ke sumur,
maka sembelihlah dari,gyah.mana 

_engkau 
mampu.,,). Dalam riwayat

Karimah disebutkan, f Je *o a)JJ ,*-'C (Dari arah mana engkau

mampu, maka sembelihlah). Adapun pemyataan pertama dinukil
dengan sanad yang maushul oleh Ibnu Abi Syaibah, dari Ikrimah,
darinya melalui sanad ini, dia berkata, "Maka ia seperti binatang
buruan." Sedangkan pernyataan kedua dinukil dengan sanad yang
maushul oleh Abdurrazzaqmelalui jalur l-ain, dari Ikrimah, dari Ibnu
Abbas, ;S, A' nr ilrl grt| ,fr|y ',AaA ,ar e'j"*t it tie Ht {: t'st ltitca
onta jatuh ke sumur, maka tikamlah dari
sebutlah nama Allah, lalu makanlah).

pinggangnya dan

qb) t o.. t ,.U\ tf tefl lOemikian pendapat Ali, Ibnu

umar, dan Aisyah). Atsar Ali dinukil Ibnu Abi Syaibah dengan sanad
yang maushul dari Rasyid As-Salmani, dia berkata, ..Aku pematr
menggembalakan ternak yang dipinjamkan kepada keluargaku di
bagian atas Kufah, lalu seekor onta di antaranya jatuh, aku khawatir ia
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akan segera mati, maka aku mengambil besi, lalu aku menusuknya di

bagian badannya atau dipunuknya, kemudian aku memotong-

motongnya menjadi beberapa bagian dan membagikannya di antara

keluargaku, tetapi mereka tidak mau memakannya, lalu aku datang

kepada Ali dan berdiri di depan pintu istananya dan berkata, 'Wahai

Amirul Mukminin... Wahai Amirul Mukminin...' Dia berkata, 'Aku
mendengarmu... aku mendengarmu...' Aku mengabarkan berita itu

kepadanya. Dia berkata, 'Makanlah dan berilah aku bagian'."

Atsar Ibnu Umar dinukil Abdtxrazzaq dengan sanad yang

maushul sesudah hadits Rafi' bin Khadij, dari Sufyan, dari bapaknya,

dari Abayah bin Rifa'ah. Ia disebutkan pula pada bab "Tidak

Menyembelih dengan Gigr dan Kuku." Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkannya melalui jalur lain dari Abayah dengan redaksi, csSj

;t j\i ,'p i.t'i',lut 9f & lpi r i,lut'r-f,.hi'J:;t ,g') e ;;.
(#'-&'i; *'i?6 ,6L1i t"ij ,,y,i -'^s,-*6 d-G-'^k$ Jg' ij I'
ti ii f,t*r(seekor onta jatuh ke dalam sumur, maka seorang laki-

laki turun untuk menyembelihnya. Laki-laki itu berkata, 'Aku tidak

mampu menyembelihnya'. Maka lbnu Umar berkata kepadanya,

'sebutlah nama Allah kemudian bunuhlah di bagian pinggangnya',

lalu Laki-laki itu pun melalatkannya, kemudian mengeluarkan dalam

keadaan terpotong-potong. Ibnu Umar mengambil darinya satu

bagian dengan bayaran dua dirham atau empat dirham.").

Adapun atsar Aisyah, saya belum menemukan keterangan

tentang siapa yang menukilnya dengan sanad yangmaushul.

Ibnu Al Mundzir dan selainnya menukil pendapat seperti di

atas dari jumhur ulama. Namun, Malik dan Al-Laits menyelisihi

mereka. Dinukil juga dari Sa'id bin Al Musayyab serta Rabi'ah bahwa

mereka berkata, "Tidak halal memakan binatang jinak jika menjadi

liar, kecuali dengan menyembelih di bagian tenggorokannya atart

bagian bawah lehernya." Dalil jumhur adalah hadits Rafi'.
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Imam Bukhari menyebutkan hadits Rafi' bin Khadij melalui

riwayat Yahya Al Qaththan, dari Sufyan Ats-Tsauri, Di dalamnya

tidak disebutkan tentang kisah menaikkan periuk di atas tungku dan

menumpahkarulya, tetapi disebutkan bagian-bagian lain dari

kandungan hadits.

zr'-F ;] e6 t i.il-V * (Dari Abayah bin Rifa'ah bin Khadii)->*' y' i,
Demikianlah Abayah dinisbatkan kepada Rifa'ah (yakni kakeknya).

Sementara dalam riwayat Karimah disebutkan, "Dari Abayah bin

Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij", tanpa ada pengurangan.

"oti ti- 'Sast ,itii (Betiau bersabda, "Bersegeralah atau

percepat"). Dalam riwayat Karimatr disebutkan dengan kata'arin'.
Demikian juga dilafalkan oleh Al Khaththabi dalam kitab Sunan Abu

Daud. Dalam riwayat Abi Dzar disebutkan 'arni'. Sementara dalam

riwayat Al Ismaili melalui jalur ini yang tersebut di tempat ini
disebutkan 'arinii'. Al Khaththabi berkat4 "Ini adalah kata yang

hampir tidak dipastikan pelafalarurya oleh para periwayat. Saya

bertanya para ahli bahasa dan saya tidak mendapati di antara mereka

yang memutuskan tentang mana yang lebih benar, lalu saya mencari
jalan keluar untuknya." Kemudian dia menyebutkan beberapa

pendapat; Pertama, riwayat yang benar dengan tanda kasrah pada

huruf ra' yang berasal dari kata 'araena al qaum', artinya hewan

temak milik kaum itu telatr binasa. Dengan demikian maknanya,

'Bunuhlah ia dengan cara menyembelihnya'. Kedua, pelafalan dalam

riwayat adalah memberi tanda sukun (matr) pada huruf ra' mengikuti

pola kata a'thi, dan artinya tunggulah. Kata nazhara dart intazhara

adalah semakna (menunggu). Allah menceritakan kisah mereka yang

berkata, €:i b'fiJ tLYt (Tunggulah kami mengambil dari cahaya

kamu). Kata anzhiruu di sini bermakna intazhiruu (tunggulah).

Maksudnya, memandang kepadanya terus-menerus dan

memperhatikannya dengan pandanganmu. Ketiga, ia diberi huruf
hamzah dari kata araana - yari'nu, artinya giat dan ringan. Seakan-
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akan ia adalah kata kerja perintah untuk segera agar hewan itu tidak
mati tercekik. Dia mengukuhkan pendapat terakhir ini di dalam kitab
Syarah As-Sunan seraya berkata, "Adapun yang benar adalah ari'na,
artinya menjadikan gerakan ringan dan cepat agar hewan tidak
tercekik, karena penyembelihan yang tidak menggunakan besi,

pelakunya harus cekatan dalam melewatkan alat sembelihan itu
hingga tenggorokan serta urat-urat leher putus sebelum mati kesakitan

akibat tekanan."

Setelah itu, dia berkata, "Saya menyebutkan kata ini dalam

kitab Gharib Al Hadits seraya menyebutkan pendapat-pendapat lain
yang mengandung takwil." Dalam kitab itu, dia berkata, "Bisa saja

kalimat ini mengalami perubahan dan asalnya adalah azaza yang
berasal dari kata 'qzaza ar-rajul ishba'ahu', artinya lakilaki itu
menempatkan jari-jarinya pada sesuatu. Kalimat 'azaztu al jaraadata
azazan', artinya aku masukkan ekornya ke dalam tanah. Maksudnya,

tekanlah kuat-kuat tanganmu di bagian bawah leher." Dia mengklaim
bahwa pendapat ini yang mendekati kebenaran daripada pendapat

lainnya.

Ibnu Baththal berkata, "Aku mengajukan perkataan Al
Khaththabi ini kepada salah seorang ulama dan dia berkata, 'Apa yang

dia simpulkan dari kalimat 'araana al qaum' (hewan temak kaum itu
binasa) harus ditolak, karena kata araana tidak membutuhkan objek.

Bahkan dikatakan 'araana huwa' (dia binasa). Tidak dikatakan

'araana ar-rajulu ghanamahu' (aki-laki itu membinasakan

kambingnya). Mengenai pandangan yarLg dia anggap benar, perlu

ditinjau kembali. Seakan-akan masalahnya adalah karena riwayat yang

ada tidak mendukungrya.Kemudian riwayat yang dia anggap paling

dekat dengan kebenaran justru jauh dari kebenaran, karena tidak ada

riwayat yang mendukungnya'."

Iyadh berkata, "Al Ashili membacanya'arinii' (perlihatkan

kepadaku) yang merupakan bentuk perintah daripada kata ru'yah
(melihat). Serupa dengannya dalam riwayat Muslim, hanya saja huruf

l
l

l

I
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ra' diberi tanda sukun." Dia berkata, "Salah seorang ulama

memberitahuku bahwa dia menemukan kata ini dalam Musnad Ali bin

Abdul Aziz dengankata'arinii au ajil' (lak:.*lan dengan cepat atau

segera). Seakan-akan periwayat ragu terhadap kedua kata itu dan

keduanya adalah sama. Maksudnya, menggunakan alat menyembelih
yang cepat memutuskan tenggorokan dan mengalirkan darah." An-
Nawawi cenderung mengatakan bahwa kata arin bermalaa ajil
(lakukan dengan segera) dan ia hanya keraguan dari periwayat. Dia
melafalkan kata a jil dengan memberi tanda kasrah pada huruf jim.
Sebagian mereka menyebutkan dalam riwayat Muslim dengan kata
'arnii', artinya datangkan kepadaku alat yang engkau gunakan

menyembelih itu agar aku dapat melihatnya. Kemudian beliau SAW
mengulur permintaannya, lalu bersabda, "Atau lalcukan dengan cepat"

dan "Atau datanglah dengan cepat." Seakan-akan hendak dikatakan;

terkadang menghadirkan alat menyembelih tidak mudah dilakukan
sehingga penjelasan menjadi lebih akhir dari yang semestinya. Oleh
karena itu, beliau pun menjelaskan hukumnya dengan sabdanya,

"Lahtkan dengan cepat, apa yang mengalirkan darah...." Dia
berkata, "Pendapat ini lebih tepat daripada harus dikatakan bahwa
periwayat mengalami keraguan. "

Al Mundziri berkata, "Terjadi perbedaan pada kata ini, apakah

ia mengikuti pola kata a'thi atau athli', atau ia adalah kata kerja
perintah dari kata ru'yah (melihat)? Jika mengikuti pola kata pertama

berarti maknanya adalah memandang terus menerus, yang berasal dari

kataranautu, artinya aku memandang sesuatu tanpa berpaling darinya.

Jika mengikuti pola kata kedua, artinya 'dia membinasakannya

dengan cara menyembelih', yang berasal dari kata'araana al qaum',
artinya hewan ternak kaum itu binasa. Hal ini ditanggapi bahwa kata

ini tidak membutuhkan objek. Hanya saja dijawab, 'Jadikanlah ia
kambing yang mati jika telatr hilang nafasnya dengan apa saja yang

bisa mengalirkan darah'. Saya katakan, pendapat ini sangat terkesan

I

I

I

i
I

i

I
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dipaksakan. Kemudian jika dikatakan ia adalah kata perintah dari kata

ru' y ah, maka artinya "p erlihatkan kepadaku men galimya darah".

Adapun kata i jal adalah kata perintah dari kata ujlah (segera)'

Maksudnya, lakukan dengan segera agar sembelihan tidak mati karena

tercekik." Dia juga berkata, "sebagian ulama meriwayatkannya

mengikuti pola rt'il tufdhil (kata kerja yang menunjukkan

perbandingan) sehingga artinya, "gunakan yang lebih cepat

mengalirkan darah". Saya katakan, pengertian ini meskipun sesuai

dengan riwayat Abu Daud yang mendahulukan kata arini daripada

ijal, tetapi tidak sesuai dengan riwayat Imam Bukhari yang

mengakhirkannya. Sebagian ulama lagi membolehkan membacanya

arni yangberasal dari kalimat 'arnaanii hasan maa ra'aituhu' artinya

aku terpaku oleh kebagusan yang aku lihat. Berdasarkan ini, maka

makna hadits tersebut adalah "perbagus dalam menyembelih hingga

engkau menyukai apa yang engkau lihat". Hal ini dikuatkan oleh

hadits riwayat Imam Muslim, t:j-rltl ';;; til (apabila knmu

menyembelih, maka perbaguslah). Kandungan hadits yang sedang kita

bahas ini sudah dipaparkan terdahulu. Redaksinya lebih sempurna

daripada apa yang terdapat di tempat ini.

24. Tusukan dan Sembelihan

.4t, gUt e'lt,'-p \'t Ci'l :r,& * i; i.t'ls:
',:$ ,g,;)t .i ?nt ;i .4 i,Su \i:;Ji'oi d'i t1 a;7'i :'c-Js

ii .4;;tr' Lii e,;it)

u.t'oi eG e?lr, .J6;L.'t
z lz l,/ .t..41 c c

.|->r; pL*7,Pt
i$ Lrtt'aba T .t'>' 1\t'*W

o)3 tt'& ,i;. ,r3t * ,;i; ;
l

I
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I
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i;; tr;.'sbi i;U alr tt y'A rr*r"',)rE st:> ,dk it J'i-t

ir-r'-irr ,,tS;t a **, ,ln, prl;;iryii vra;;.il j-
x uifjt '& tt;,ii1(, ,* i(:';L ;t'J$") .fi\ ,ui *

I

'"rtl

Ibnu Juraij berkata dari Atha', "Tidak ada penyembelihan

(yang sah) dan tidak pula penusukan (yang sah) kecuali di tempat

untuk menyembelih (leher) dan menusuk (tenggorokan)." Saya

berkata, "Apakah sah apa yang seharusnya disembelih, tetapi aku

menusuknya?" Diaberkata "Ya! Allah menyebut penyembelihan sapi.

Jika engkau menyembelih sesuatu yang seharusnya ditusuk, maka

diperbolehkan. Namun, menusuk lebih aku sukai. Menyembelih

adalah memotong urat-urat leher." Aku berkata, "Apakah urat-urat

leher dipotong hingga mencapai sumsum?" Dia berkata, "Aku tidak

mengira demikian, Nafi' mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Ibnu

Umar melarang menyembelih hingga sumsum, dan dia berkata,

'Dipotong apa yang sebelum tulang, kemudian dibiarkan hingga ia

mati'. Firman Allah, 'Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya,

'Sesungguhnya Allah memerintahkan knmu untuk menyembelih sapi

-hingga firman-Nya- kemudian mereka menyembelihnya dan

hampir-hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu'." Sa'id

bin Jubair berkata dari Ibnu Abbas, "Penyembelihan dilakukan di

tenggorokan dan bagian bawah leher." Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan

Anas berkata, "Apabila kepala dipotong, maka tidak apa-apa."

i:f ,y el),)41
h,*Ut* *

tJ,r+r,i?f
€4 

'Uu 
Li:"

,,:v;:-i / l4 ,f
?'r *a, f sj 4
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5510. Dari Hisyam bin Urwah, dia berkata, Fathimah binti Al
Mundzir (iskiku) mengabarkan kepadaku, dari Asma' binti Abu Bakr
Ash-Shiddiq RA, dia berkata, "Kami menusuk leher kuda pada masa

Nabi SAW, lalu kami memakannya."

L'j'{-.', *ht

C/C/
'-9 2[.:-6 '-9t) \ /t)
.tz o/ 1,

-r-tW Pir,€:U.tl .ik"tie-j *,

,\
ob At J;t W.b fi: :i.:"lu ,Ai *4s,; f4,;

.;kG-*#1,--j-
5511. Dari Hisyam, dari Fathimah, dari Asma', dia berkata,

"Kami menyembelih seekor kuda di masa Rasulullah SAW ---dan saat

itu kami berada di Madinah- lalu kami memakannya."

li; |.lu f.,,

5512. Dari Hisyam, dari Fathimah binti Al Mundzir, bahwa

Asma' bintu Abi Bakr berkata, "Kami menusuk leher seekor kuda

pada masa Rasulullah SAW, lalu kami memakannya." Riwayat ini
dinukil pula oleh Waki' dan Ibnu Uyainah dari Hisyam tentang

penusukan leher.

Keterangan Hadits:

(Bab tusukan dan sembelihan). Dalam riwayat Abu Dzar

disebutkan dalam bentuk jarnak (sembelihan-sembelihar!. Seakan

kata 'sembelihan' diungkapkan dalam bentuk jamak, karena lebih

banyak dilakukan. Penusukan leher berlaku khusus pada onta. Adapun

selain onta, adalah disembelih. Dinukil pula hadits-hadits yang

menyebutkan pembelihan onta dan penusukan leher hewan selain

, a/I z . -. t t

crl g:l 9L^-,1 dl
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onta. Ibnu At-Tin berkata, "Hukum asal penjagalan onta adalah

ditusuk lehernya, kambing dan selainnya disembelih, sedangkan

penjagalan sapi disebutkan dalam A1 Qur'an dengan cara disembelih

dan dalam sunnah dengan cara ditusuk. Kemudian terjadi perbedaan

tentang menyembelih hewan yang seharusnya ditusuk atau sebaliknya'

Jumhur ulama memperbolehkannya, sedangkan Ibnu Al Qasim

melarangnya.

U ...;V, * i; iiJ ,;tl': (Ibnu Juraij berkata dari Atha"")'

Atsar ini dinukil melalui sanad yan1 maushul oleh ,\bdunazzae {ari
Ibnu Juraij dengan sanad yang maqthrz' (terputus). Kalimat , 'e g"n"

gr-ri'lr (menyembelih adalah memotong urat-urat leher), adalah

bentuk jamak dari kata 'wadaj" yaitu urat yang terdapat di sisi leher,

keduanya adalah dua urat yang saling berhadapan. Dikatakan, setiap

hewan hanya memiliki dua urat leher, keduanya mengapit

tenggorokan, maka menggunakan bentuk jamak untuk

menyebutkannya perlu ditinjau kembali, tetapi mungkin masing-

masing dari kedua urat leher itu dinisbatkan kepada setiap jenis

hewan. Demikian penjelasan yang disampaikan sebagian pensyarah.

Namun, di sana masih ada pandangan lain, yaitu kata urat di sini

digunakan untuk semua hal yang jika dipotong biasanya akan

menyebabkan kematian. Sejumlah ulama madzhab Syaf i berkata

dalam kitab-kitab mereka, "Apabila dipotong tiga di antara empat

urat, sembelihan dianggap sah. Urat-urat tersebut adalah; tenggorokan,

kerongkongan, dua urat leher." Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Muhammad bin Al Hasan, jika tenggorokan dan separoh uratnya

dipotong, maka sudah mencukupi. Namun, jika kurang, maka itu tidak

baik." Imam Syaf i berkata, "Itu sudah cukup, meskipun kedua urat

di leher itu tidak dipotong, karena terkadang keduanya dihilangkan

dari manusia dan selainnya, tetapi ia tetap hidup." Dari Ats-Tsauri

disebutkan, "sembelihan dianggap satr jika kedua urat leher terputus

meskipun tenggorokan dan kerongkongan tidak terputus." Sementara
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dari Imam Malik dan Al-Laits disebutkan, "Disyaratkan memotong

kedua urat leher dan tenggorokan." Mereka mendukungnya dengan

hadits Rafi', ?Ut'1:i 6 (apa yang mengalirkan darah). Mengalirkan di

sini adalah mengeluarkannya. Hal ini terjadi dengan cara memotong

urat-urat leher, karena ia merupakan jalur darah. Adapun tenggorokan,

adalah jalur makanan dan tidak ada darah yang dapat mengalir deras

jika dipotong.

Kalimat "Nafr' mengabarkan kepadaku", yang berkata

demikian adalah Ibnu Juraij. Kemudian kata an-nafrft' ditafsirkan
dalam hadits dengan arti memotong bagian sebelum tulang. An-Nakh'
sendiri adalah urat putih di bagian punggung hingga jantung.

Imam Syaf i berkata, "Nakh' adalah kambing yarLg

disembelih, lalu belakang lehernya dihancurkan mulai dari tempat

sembelihan. Atau tempat itu dipukul untuk mempercepat
menghentikan gerakannya. "

Abu Ubaid meriwayatkan di kitab Al Gharib dari Umar bahwa
dia melarang melakukan /zrs pada sembelihan. Kemudian dia
mengutip dari Abu Ubaidah bahwa furs adalah nakh'itu sendiri.

Dikatakan 'farastu asy-syaat" sama dengan "nakha'ht asy-syaat",

artinya aku menyembelih kambing hingga nakh', yaitu tempat di
bagian belakang leher. Dikatakan juga bahwa ia adalah urat di bagian

ruas-ruas tulang belakang menyerupai sum-sum, dan bersambung

dengan tengkuk. Dilarang menyembelih hingga tempat tersebut. Abu
Ubaid berkata, "Adapun nakh' adalah seperti yang dia katakan.

Sedangkan furs adalah mematahkan, menurut sebagian pendapat.

Artinya, dilarang mematahkan leher sembelihan sebelum benar-benar

mati. Hal itu diperjelas bahwa dalam hadits disebutkan ,'#\t fj& l3

|*j iti $ 6orgon kalian mempercepat nyawa sebelum benar-benar

dicabut). Saya (Ibnu Hajar) katakan, maksudnya dalam hadits Ibnu
Umar yang disebutkan terdahulu. Demikian juga disebutkan Imam
Syaf i dari Umar.
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t)ig 63 6fr.ri -dr- iV. t ji;.'iibl i;Uut'o1 gap, ,?_i',),s st:

ts jli;llingsylah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya

Allah memerintahkan kamu menyembelih sapi betina -hingga firman-

Nya- mereka pun menyembelihnya dan hampir-hampir mereka tidak

melakukan perintah itu".). Dalam riwayat Karimah diberi tambahan,

"Dan firman Allah, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada

knumnya... ". Ini termasuk bagian judul bab. Imam Bukhari hendak

menafsirkan dengannya perkataan Ibnu Juraij dalam atsar tersebut,

dimana Allah menyebutkan tentang penyembelihan sapi. Hal ini

menjadi isyarat darinya bahwa penjagalan sapi adalah dengan cara

disembelih. Gurunya (Ismail bin Abi Uwais) meriwayatkan dari

Malik, "Barangsiapa menusuk leher sapi, maka sungguh buruk apa

yang dia lakukan. Kemudian dia membaca ayat ini." Dari Asyhab

disebutkan, "Apabila onta dipotong dengan cara disembelih bukan

karena kondisi darurat, maka ia tidak dimakan."

$tt F ui ir5.ilr ,u"# it ,f "-.y-''Sa1 6a'U berkata dari

Ibnu Abbas, "Penyembelihan dilakukan pada tenggorokan dan bagian

bawah leher"). Atsar ini diriwayatkan Sa'id bin Manshur dan Al
Baihaqi dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia

berkata, "Penyembelihan dilakukan pada tenggorokan dan bagian

bawah leher." Sanad riwayat ini shahih. Senada dengannya

diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri dalam kitabnya Al Jami '. Dinukil

pula melalui sanad yang marfu' (langsung kepada Nabi SAW) dengan

sanad yang lemah. Kata al-labbah artinya tempat kalung di dada. Ini

adalah tempat untuk menusuk/menyembelih hewan. Seakan-akan

Imam Bukhari mensinyalir kelemahan hadits yang diiwayatkan pada

penulis kitab As-Sunan dari Hammad Ibnu Salamah dari Abu Mi'syar

Ad-Darimi, dari bapaknya, dia berkata, lf i6fur i'k g 
!t'l?tt { ,Lii

':)r*\' aW e ;,rtL 'i 16 ,$t1 Pt e (Aku berkata, "y't/ahai

Rasulullah, apakah penyembelihan itu harus dilalatkan pada

tenggorokan dqn bagian bawah leher? " Beliau bersabda, "Sekiranya
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engkau menikam di pahanya, maka itu menculcupi bagimu'). Namun,

mereka yang menguatkan riwayat ini memahaminya untuk hewan liar

atau yang menjadi liar.

'dt >ri ,,"Ylt p ti1 ,fij ,V J.r: * ii.t'Sa1 1runu (Jmar,

Ibnu Abbas, dan Anas berkata, "Jika memotong kepala, maka tidak

apa-apa".). Atsar Ibnu Umar dinukil Abu Musa Az-Zanin dengan

sanad yang maushul daiAbu Mrjlaz , ,61-, e fit * 'fr ;.r iL
W\ r& Ut 7lil Q4ku bertanya kepada lbnu (Jmar tentang sembelihan

yang dipotong kepalanya, maka Ibnu Umar memerintahkan untuk

memakannya). Sedangkan atsar Ibnu Abbas dinukil Ibnu Abi Syaibah

melalui sanad yang maushul dm shahih disebutkan , 'g 
,tb G.r 

"oi

a":'asi ,ist Wit fu +Es {.t "& (sesungguhnya Ibnu Abbas

ditanya tentang seseorang yang menyembelih ayam, lalu kepalanya

terputus. Dia berkata, 'Cara memotong yang cepat.). Adapvn atsar

Anas dinukil Ibnu Abi Syaibah melalui sanad yang.maushul dari

Ubaidillah bin Abi Bakr bin Anas adalah, ziE3 'C.5 
f\ r:tty oi

W\ "dt e;u ,V? t\irjii la-ii tvr6 6ti3 ',y W.ii '6.&o
(Sesungguhnya seorang jagal milik Anas menyembelih ayam, lalu
dyam itu bergerak-gerak, maka dia menyembelihnya dari bagian

belakang leher hingga kepalanya putus. Mereka ingin membuangnya,

tetapi Anas memerintahkan mereka untuk memakannya).

Imam Bukhari menyebutkan hadits Asma' binti Abi Bakar

tentang makan daging kuda. Dia mengutipnya dari riwayat Sufyan

Ats-Tsauri dan dari riwayat Jarir, keduanya dari Hisyam bin Urwah,

melalui sanad yarlg maushul dengankata, tfj,i (kami menusuk leher).

Lalu pada bagian akhir disebutkan, "Dia diikuti Waki' dan Ibnu

Uyainah dari Hisyam dalam menyebutkan 'menusuk leher'."

Kemudian dia menyebutkarurya dari riwayat Abdah -Ibnu Sulaiman-

dari Hisyam, dengan kata, G4i ftami menyembelih). Nwayat Ibnu
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Uyainatr yang dia sitir tersebut akan dikutip dengan sanad yang

maushul setelah dua bab melalui Al Humaidi, dari Sufyan -Ibnu
Uyainah- sama seperti sanad di atas, dengan redaksi, tfsi (Kami

menusuk leher). Kemudian riwayat Waki' dikutip Imam Ahmad

darinya dengan redaksi, tfgJ. Imam Muslim meriwayatkannya dari

Muhammad bin Abdullah bin Numair, bapakku dan Hafsh bin Ghiyats

serta Waki' menceritakan kepadaku, ketiganya meriwayatkan dari

Hisyam, dengan redaksi, 67j. Abdurrazzaq meriwayatkannya dari

Ma'mar dan Ats-Tsauri, dari Hisyam, dengan redaksi, 6}j.

Al Ismaili berkata, "Hammam, Isa bin Yunus, dan Ali bin
Mishar meriwayatkan dari Hisyam dengan redaksi, li';;, tetapi

sebagian mereka mengatakan, \Li} (kami menyembelih). Ad-

Daruquthni menukil dari Mu'ammal bin Ismail, dari Ats-Tsauri dan

Wuhaib bin Khalid, dan dari Ibnu Tsauban 
-Abdurrahman 

bin Tsabit
bin Tsauban- dan dari Yahya bin Al Qaththan, semuanya dari

Hisyam, dengan redaksi, tii.s (kami menyembelih). Lafu dari Abu

Mu'awiyah dari Hisyam dengan redaksi, €yi (kami menusuk di

leher). Demikian juga diriwayatkan Imam Muslim dari Abu
Mu'awiyah dan Abu Usamah tanpa mengutip redaksinya. Kemudian

Abu Awanah menukil dari keduanya dengan redaksi, ti-ii. Semua

perbedaan ini bersumber dari Hisyam. Ada indikasi bahwa dia

terkadang meriwayatkan dengan kalimat r;^ij dan terkad ang ti:Si. In
adalah pendapatnya yang menyamakan makna kedua kata tersebut.

Maksudnya, perbuatan menusuk di leher terkadang disebut
'menyembelih', demikian sebaliknya. Adanya perbedaan ini tidak
dapat ditentukan mana makna yang sebenarnya dan yang majaz dalam

hal itu, kecuali jika salah satu dari dua jalurnya diunggulkan. Namun,

menyimpulkan dari perbedaan ini tentang bolehnya menyembelih
hewan yang seharusnya ditusuk dan sebaliknya -seperti dikatakan
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sebagian pensyarah- maka cukup jauh dari yang seharusnya, sebab

konsekuensi kejadian ini berlangsung dua kali. Sementara hukum

dasarnya adalah tidak ada pengulangan selama sumber berita hanya

satu. Adapun Imam An-Nawawi 
-sebagaimana 

kebiasaannya-

memahami riwayalriwayat ini sebagai kejadian yang berbeda-beda.

Dia berkomentar setelah menyebutkan perbedaan para periwayat

dalam menukil kalimat 'kami menyembelih' dan 'kami menusuk di

leher', "Kedua riwayat ini dikompromikan dengan mengatakan ia

adalah dua kejadian yang berbeda. Suatu kali mereka menusuknya di

leher dan kali lain mereka menyembelihnya." Kemudian dia berkata,

"Bisa jadi ia hanya satu kejadian dan salah satu dari dua lafazh itu

adalah majaz. Namun, pandangan di atas lebih tepat."

25. Tidak Disukai Memotong-Motong (Mencincang), Menahan,

dan Mengikat Hewan

t--&

6lj ,-2y-l
Ct

)r ;Jlr> v.,

/ ftt tL /:t'{'et :Jri i: I l4 *
,* ,,-Jt'Jtb ,\6;'1 a;e; \r#1 -\1cr'ri- rllg

Cqt'fri'oi *t*?'t
5513. Dari Hisyam binZaid, dia berkata, "rA,ku masuk bersama

Anas kepada Al Hakam bin Ayub, maka dia melihat beberapa anak

muda -af3u 
para remaja- meletakkan ayam, lalu mereka

membidiknya. Anas berkata, 'Nabi SAW melarang menahan hewan

ternak untuk dijadikan sasaran bidikan (panah)'.

,, t o . t , . , ,. . td / o , c /

,* jl J9 AJ->,.)- qr^-, d;l y.l f )F
o ' r " .

4, A- e aitot *-*- i ,;x-,b

'J J-.td,
'F, 

ft
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lfit) e,|pl'i ,,1i, ;- ';L ir A\;r* ,tb'i ^*e;'d 
;y lP.'p;t t*'|:-'tti'*'r*u ts?tt ,Jd fr

,p.G:k'ri zU'p'oi ,-# & *L?nt ;;'r;t
5514. Dari Ishaq bin Sa'id bin Amr, dari bapakn ,u,' Uru

mendengarnya menceritakan dari Ibnu Umar RA, sesungguhnya dia

masuk kepada Yahya bin Sa'id dan anak-anak muda Bani Yahya telah

mengikat seekor ayaffi untuk dijadikan sasaran memanah. Ibnu Umar

berjalan menghampiri ayam itu dan melepaskannya. Kemudian dia

datang membawanya bersama anak-anak muda itu dan berkata,

"Cegahlah anak-anak muda menahan burung ini untuk dibunuh,

sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW melarang untuk menahan

hewan temak dan lainnya untuk dibunuh."

ol -,o. ,1,1..t c,/c , ot-'r,1 c,t c z o, o 1o.
)t- * tS-p -* d.,Jt Jul c.5 :lv ,s LJ. * ,f * Gt f

rt Jq ,qL G7 * ctfri; * ,Vi'j-^*r*;i;a'-A
.t:6 p a *4 &) i;\t ,*'C,ot,t,rA JiU,';J

I a, .-:JI .J
(J. t)

'i',, -r\t 'u _;t ,y d&'r*,
5515. Dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Aku

berada di sisi Ibnu Umar, lalu mereka melewati sekelompok remaja -

atau sekelompok orang- telah meletakkan seekor ayam untuk mereka

panah. Ketika mereka melihat Ibnu lJmar, maka mereka pun

berpencar meninggalkan ayam itu. Ibnu Umar berkata, "Siapa yang
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:;o Z(U'$;*?i ir*7
"{lt ,r a ^fr &j #?nt ;;",at."ltltt

,.c \,
'-g I'.r 'r allt) -J- l).

melakukan ini? Sesungguhnya Nabi SAW melaknat siapa yang

melakukan ini."

Riwayat ini diikuti juga oleh Sulaiman dari Syu'bah, Al
Minhal menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari Ibnu Umar, Nabi

SAW melaknat orang yang memotong-motong (mencincang) hewan

yang hidup. Adi berkata dari Sa'id, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW.

5516. Dari Syu'bah dia berkata, Adi bin Tsabit mengabarkan

kepadaku, dia berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Yazid

menceritakan dari Nabi SAW bahwa beliau melarang merampas dan

memotong-motong makhluk hidup."

Keterangan Hadits:

(Bab tidak disukai memotong-motong). Kata mutslah artinya

memotong bagian-bagian hewan sementara ia masih hidup.

'raS."l[tj l:.ilrt (Menahan dan mengikat). Maksudnya,

menahan dan mengikat hewan yang masih hidup untuk dijadikan

sasaran memanah. Apabila hewan itu mati karenanya, maka tidak

halal dimakan. Kata jatsuum untuk burung dan yang sepertinya sama

dengan kata baruuft (berlutut) untuk onta. Namun, jika hewan diburu

dalam kondisi seperti itu kemudian disembelih, maka boleh dimakan.

Adapun jika dibidik dan dijadikan sasaran anak panah, kemudian

mati, maka tidak boleh dimakan karena ia seperti hewan yang mati

terpukul (mauquudzah). Kemudian Imam Bukhari menyebutkan

empat hadits.
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Pertama, hadits Anas yang diriwayatkan melalui Abu Al

Walid, dari Syu'bah, dari Hisyam bin Zaid, Hisyam bin.Zad adalah

Ibnu Anas bin Malik.

ai i #t * di t |i;s 1,1t" masuk bersama Anas

kepada At Hakam bin Ayui). Maksudnya, Ibnu Abi Aqil Ats-Tsaqafi

putra paman Al Hajjaj bin Yusuf dan pembantunya di Bashrah serta

suami saudaraperempuan Zainab binti Yusuf.

Namanya disebutkan dalam sejumlah hadits. Kezhalimannya

menyamai putra pamannya. Yazid Adh-Dhabbi memiliki kisah cukup

panjang bersama Al Hakam ini yang menunjukkan kezhaliman

tersebut. Abu Ya'la Al Mushili menyebutkarulya dalam Musnad Anas

karyanya. Kemudian dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, "Aku

keluar bersama Anas bin Malik dari tempat Al Hakam bin Ayyub,

pemimpin Bashrah."

$g \1-6W "1:j 
(Dia melihat para pemuda atau para

remaja). Keraguan ini berasal dari periwayat, dan saya belum

menemukan keterangan tentang nama-nama mereka. Secara zhahir

redaksi hadits ini menunjukkan bahwa mereka adalah pengikut-

pengrkut Al Hakam bin Ayub.

|#'oi ((Jntuk menahan). Maksudnya, menahan hewan untuk

dilempari (dijadikan sasaran anak panah) Singgl mati. Dalam riwayat

Al Ismaili melalui jalur ini disebutkan, ,-r{ ,i:fr *\.6 G ;f ti;

g:ilr * t & *v Xtt & l' l?i @t* mendengar Anas bin

Matik berkata, "Rasulullah SAW melarang menahan yang memiliki

ruh"). Asal kata ash-shabru artinya menahan. Al Uqaili meriwayatkan

dalam kitab Adh-Dhu'afa' dari jalur Al Hasan bin Samurah, dia

berkata, t,k ri1t4:;i yl"bti ,!o;4ir'Pbi'P't * lo' .& Ut g
(Nabi SAW melarang untuk manahan hewan ternak untuk dijadikan

sasaran anak panah dan melarang memakan dagingnya jika ia mati

dalam kondisi seperti itu). Al Uqaili berkata, "Laratgan menahan
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hewan ternak disebutkan dalam sejumlah hadits yang memlliki sanad
yang baik. Adapun larangan untuk memakan dagingnya hanya
diketahui dalam hadits ini." Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika hadits ini
akurat, maka dipahami bahwa hewan itu mati tanpa sempat disembelih
sebagaimana telah disebutkan tentang hewan yang terbunuh dengan

bunduqah (tanah liat yang digunakan melempar)

Kedua, hadits Ibnu Umar RA diriwayatkan dari Ahmad bin
Ya'qub, dari Ishaq bin Sa'id bin Amr, dari bapaknya.

# i. ,;;;" ,b ,F,t ifi gesungguhnya dia masuk kepada

Yahya bin Sa'id). Maksudnya, Yahya bin Sa'id bin Ibnu Al Ash, yaitu
saudara Amr yang dikenal dengan sebutan Al Asydaq Ibnu Sa'id bin
Al Ash, bapaknya Sa'id bin Amr, periwayat hadits ini dari Ibnu Umar.

,;;;- E ',y ?*t (Dan anak-anak muda Bani yahya).

Maksudnya, anak-anak muda Yahya bin Sa'id tersebut. Saya belum
menemukan tentang namanya. Adapun Yahya memiliki beberapa anak
laki-laki, yaitu Utsman, Anbasah, Aban, Ismail, Sa'id, Muhammad,
Hisyam, dan Amr. Yahya bin Sa'id memegang pemerintahan di
Madinatr. Demiki an j uga saudara laki-lakin y a y angb ernama Amr.

W ,P * ii.r qi ,p (bnu Umar berjalan menghampiri

ayam itu hingga melepaskannya). Dalam riwayat As-Sarakhsi dan Al
Mustamli disebutkan, qib (membawanya). Namun, riwayat Al

Kasymihani lebih jelas, karena pada bagian awal hadits disebutkan,
azQ't btt (mengilmt seekor ayam). Kemudian dalam riwayat Al

Ismaili dan Abu Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj disebutkan, ji
*V:$ (dia melepaskan ayam itu).

'$JiL ts?':r (Cegahtah anak-anak muda kalian). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata' ghilmaanalatm' .
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'4 bi ';2 (Menahan hewan untuk dijadikan sasaran anak

panah). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan bentuk

jamak dan ini disesuaikan dengan konteks sebelumnya. Abu Nu'aim

menambahkan diakhir hadits, til:Jri.\ti rir;|'ffrjl O$ Qika kamu ingin

menyembelihnya maka s embelihlah ia).

'p[t tS (Burung ini). Al Karmani berkata, "Ini didasarkan

kepada dialek yang yang digunakan, yaitu memakai kata ath+hair

untuk menunjukkan seekor burung. Adapun bahasa yang masyhur jika

satu ekor maka disebut thaa'ir, dan jamaknya adalah thair." Saya

(Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan yang dimaksud di tempat ini

adalah jamak, bahkan kemungkinan lebih besar yang dimaksud adalah

jenisnya.

P.A*'r1ry'Pbi (Menahan hewan atau selainnya untuk

dibunuh). Kata 'atau' di sini untuk menunjukkan mac:Im bukan

menunjukkan keraguan. Ia merupakan tambahan bagi apa yang

terdapat dalam hadits Anas. Ini termasuk hewan ternak, burung, dan

selairurya. Serupa dengannya hadits Abu Ayyub, dia berkata, q;$)

* ,#i-;rt # ir' ,3; lt l'J,1teil;, ,q* 61iE5us'i ei4
;At ,Y (Demi yang iiwalat berada di tangan-Nya, meskipun seekor

ayam, maka alat tidak akan menahannya untuk dijadikan sasaran, aht
mendengar Rasulullah SAW melarang membunuh dengan cara

menahan lalu dijadikan sasaran bidikan anak panaft). Hadits ini
diriwayatkan Abu Daud dengan sanad yang kuat. Ini digabungkan

dengan hadits Syaddad bin Aus yang dikutip Imam Muslim dan

dinisbatkan kepada Nabi SAW , fj-LV'p:i ti;t ,otl,.4r ft*:a'$6 s1

*f aft ,U:j3'€'bi "4i ,u.':u (Jika kamu membunuh maka

perbaikilah cara membunuh, dan jika kamu menyembelih maka

perbaikilah cara menyembelih, hendaklah salah seorang kamu

mempertajam pisaunya dan mengistirahatkan [menenangkanJ

*r-
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sembelihannya). Ibnu Abi Jamrah berkata, "Di dalamnya terdapat

rahmat Allah bagi hamba-hamba-Nya hingga dalam kondisi

membunuh, maka diperintahkan berlaku lemah lembut. Disimpulkan

darinya akan kekuasaan Allah terhadap semua hamba-Nya, karena Dia
tidak meninggalkan untuk seorang pun kebebasan dalam sesuatu,

kecuali telah ditetapkan batasan dan tata cararrya."

o- i ",
* grt * (Dari Abu Bisyr). Dia adalah Ja'far bin Abu

Wahsyah.

* ii # r:ito (Mereka melewati sekelompok remaja atau

,"k"lo*pok orrngl. Keraguan ini berasal dari periwayat. Dalam

riwayat Al Ismaili disebutkan, zlg F '& qi;-LeS ,tV q tiy

(Ternyata beberapa remaja telah meletakkan seekor ayam untuk

mereka lempari dan baginya setiap yang salah). Maksudnya, orang

yang anak panahnya mengenai ayam itu, maka dia mengambil anak

panah orang yang tidak mengenainya.

t;6 ,[n C ,-e U)',5,6: (Ibnu Umar berkata,

melakukan ini? "). Ditambahkan dalam riwayat Al

(Maka merelra pun berpencar).

t:'e [o U td P) # lU' ,o,; /t'ot(Sesungguhnya Nabi SAW

melalcnat siapa yang melakukan ini). Dalam riwayat Imam Muslim

disebutkan, tJ? C)t * * ieir ,y ,n (Beliau melalcnat siapa yang

menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran anak panah).

Sementara dalam riwayat Al Ismaili, U *J # ht & I' J'i|1 d
gt:idb;$ \orulutlah SAW melarang orang yang memotong-motong

bagian hewan yang masih hidup). Dalam riwayat lain disebutkan

t'Qu, (hewan ternak). Kemudian dalam riwayat lain darinya

disebutkan, '# g,, (Orang yang mengikat [hewanJ untuk dipanah).

198 - FATHUL BAARI

"Siapa yang

" la'.,1
Ismatlt, t9-r'd



Laknat termasuk tanda yang menunjukkan bahwa perbuatan itu haram

untuk dilakukan.

Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur lain dari Abu Shalih Al
Hanafi dari seorang laki-laki di antara sahabat, dan aku kira adalah

Ibnu Umar seraya dinisbatkan kepada Nabi, .#" il j ;t: ,t, ifr ,y
;9t t-t'- g, \t S5 (Barangsiapa yang memotong-motong anggota

hewan yang bernyawa ketika masih hidup, kemudian ia tidak

bertobat, maka Allah akan memotong-motong bagian badannya pada

h ari ki amat) . P ar a periwayatnya tergolon g t s i q ah.

'06]l iii.t5 (Ia diilntti oleh Sulaiman). Maksudnya, Sulaiman

bin Harb.

;)t:}u;,y" u &i # Xo' ,p Ut e Nabi SAW melalcnat

memotong-motong hewan yang masih hidup). Keterangan pendukung

ini dinukil Al Baihaqi dengan sanad yang maushul dari Ismail bin

Ishaq Al Qadhi dari Sulaiman bin Harb. Ditambahkan bahwa Ibnu

Umar keluar di satu jalan di antara jalan-jalan Madinah, lalu dia

melihat beberapa anak muda kemudian disebutkan seperti riwayat

Abu Bisyr. Di dalamnya disebutk*r,',.4ii ryl;;iit rlti lXetttca mereka

melihatnya mereka pun lari, lalu lbnu Umar marah). Mughlathai

keliru dan diikuti oleh syaikh kami Ibnu Mulaqqin serta selainnya,

dimana mereka menegaskan bahwa Sulaiman ini adalah Abu Daud

Ath-Thayalisi. Landasannya bahwa Abu Nu'aim meriwayatkannya di

kitabnya Al Mustakhraj dari jalur Abu Khalifah dari Ath-Thayalisi.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini merupakan kekeliruan yang nyata,

karena Ath-Thayalisi yang diriwayatkan darinya Abu Khalifah adalah

Abu Al Walid yang bernama Hisyam bin Abdul Malik. Abu Khalifah

tidak bertemu dengan masa Abu Daud Ath-Thayalisi, karena kelahiran

Abu Khalifah adalah dua tahun sesudah Abu Daud meninggal. Abu

Daud meninggal pada tahun 204 H menurut pendapat yang benar dan

Abu Khalifah lahir pada tahun 206 H. Al Minhal yang disebutkan
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dalam sanad ini adalah Ibnu Amr. Maksudnya, dia mengikuti Abu
Bisyr dalam meriwayatkan hadits ini dari Sa'id bin Jubair, dan

keduanya diselisihi oleh Adi bin Tsabit yang meriwayatkannya dari

Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas sebagaimana dijelaskan pada jalur
yang sesudahnya.

Ketiga, hadits Adi dari Sa'id dari Ibnu Abbas.

y'V It f ).."' ,* UrG S6i 6aai berkata, "Dari Sa'id, dari

Ibnu Abbas"). Adi yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud, sedangkan

Sa'id adalah Ibnu Jubair. Bagian ini dinukil dengan sanad maushul
yang dikutip hingga Adi bin Tsabit dari Abdullah bin Yazid. (hadits

keempat di bab ini). Imam Bukhari meriwayatkan di kitab Tarikh-nya
dari Hajjaj bin Minhal yang disebutkan hadits Abdullah bin Yazid
melalui sanad ini, tetapi dengan redaksi, 1 :'{: *p ,il' Q* 

"1, 
*

O* ttS, * t*' t:W (Dari Nabi SAW, Jangan kalian menjadiknn

sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran memanah).

Keempat, hadits Adi bin Tsabit dari Abdullah bin Yazid yang

diriwayatkan melalui Hajjaj bin Minhal,dari Syu'bah.
. ,,o \ .,t-j- i.irt ri i;* (Alcu mendengar Abdullah bin yazid). Dia

adalah at ffrattrmi dan sudah disebutkan peda pembahasan tentang

Istis qa' (meminta Huj an).

-..*. " . ..#t ,f u$ (Melarang merampas). Maksudryu, mengambil

harta orang muslim dengan paksa dan terang-terangan, termasuk

mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi dengan sembunyi-

sembunyi tanpa ada persamaan dengan yang lainnya.

t'ft (Memotong-motong). Cara pelafalan dan penafsirannya

sudah disebutkan. Pada pembahasan tentang peperangan disebutkan

dalam bab kisah suku I-Ikl dan Urainah untuk hadits ini dari jalur lain.

Al Ismaili menyebutkan perselisihan pada Syu'bah sehubungan hadits

ini. Dia menjelaskan batrwa Ya'qub Al Hadhrami meriwayatkannya
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dari Syu'bah sebagaimana dikatakan Hajjaj bin Minhal. Namun dia

memasukkan Abu Ayyrb di antara Abdullah bin Yazid dan Nabi

SAW. Adapun riwayat Ya'qub bin Ishaq yang disebutkan dikutip Ath-

Thabarani dengan s anad yang maushul.

Pada hadits-hadits ini terdapat keterangan tentang haramnya

menyiksa hewan, manusia dan selainnya. Pada hadits pertama terdapat

keterangan tentang keteguhan Anas melakukan amar ma'ruf dan nahi

munkar meskipun dia mengetahui akan kekerasan sikap pemimpin

tersebut. Namun, Khalifah Abdul Malik bin Marwan melarang Al
Hajjaj untuk mengganggunya setelah Al Hajjaj pernah mengambil

tindakan yang keras terhadapnya, lalu dia mengadukan kepada Abdul

Malik, maka Abdul Malik memberikan teguran yang sangat keras dan

memerintahkan Al Hajjaj untuk memuliakannya.

26. Daging Ayam

?nt *>r"q,-r\t 4;;,rri'* o'F f)'* "* G_..i f
.Let yO'*,t*?" * 4t')ir,Js ^-

5517. Dari Abu Qilabah, dari Zatrdam Al Jarmi, dari Abu

Musa 
-maksudnya, 

Al Asy'ari- RA, dia berkata, ".,\ku melihat

Nabi SAW makan (daging) ayam."

tb;.3 rfi ot{:- "e,*\t ;; ,ri + (? :Js /i')'*',y, 
rpt e, .g?t d * ,b,. ,iy -:n\ f; 'o "?t

,k it J;t *fr6,iir 'iu ,y;b'u o',r,-'ru';;i dP
'oi '.iti ,trrq ,*'F',;-l:., ;\:Jb .y fU'*,t # ?tt
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* irt * 4t -it ,it :u';i3|- !';!r ,L;t ,Jw '^ih I
'o:t;1 d;t,L\# *t &4 t$y:,\t'u i C *t
t; Lsy 6 :Jri ,1t X" ! irl ';i; it17\-,u :yidr f
,U u **j r;6ht ,* tut Jy, ,i,: i ,lL'€.+l
'i ;r\ '# try'1u ils toirr\t ;i r.;,r!.y,a\t ;i ,,:.r-

t {+r. &:)' * \t t, i; Jh w U *tt ,:*.;.'rv,
gi 

1 J;r 6 'a!' *, ;a?" ,k 4t Siu; uj U
U,,Sw .U;*- 4'dfi 6l#'t'tti'i; lre7L.Lt

/1. c . tl$1v .fr- rP ;+;iY-ii,r 'c tt- ntt jt-4lt

.qAk;';;*'; e$ |-Jt'tt w t:; G?

5518. Dan Zahdam, dia berkata: Kami berada di sisi Abu

Musa Al Asy'ari --dan antara kami dan pemukiman suku Jarm

terjalin persaudaraan- maka didatangkan makanan yang ada daging

ayarnnya. Di antara kaum itu terdapat seorang laki-laki berkulit merah

yang sedang duduk, dan dia tidak mendekat kepada makanannya. Abu

Musa berkata, "Mendekatlah, sungguh aku telah melihat Rasulullatr

SAW memakarutya." Laki-laki itu berkata, "Sesungguhnya aku

melihatnya memakan sesuatu dan aku merasa jijik, maka aku pun

bersumpah untuk tidak memakannya." Dia berkata, "Mendekatlah,

aku mengabarkan kepadamu -atau menceritakan kepadamu-,

sesungguhnya aku datang kepada Rasulullah SAV/ bersama

sekelompok orang-orang Asy'ari, dan saat itu beliau sedang marah,

serta sedang membagi onta-onta sedekah (zakat). Kami pun

memintanya agar memberikan tunggangan kepada kami, tetapi beliau

;3k ? i'
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bersumpah untuk tidak memberikannya. Beliau bersabda, 'Alat tidak

memiliki hewan yang bisa menjadi tunggangan kalian untuk

berangknt berperang'. Kemudian didatangkan kepada Rasulullah

SAW onta rampasan perang, maka beliau bertanya, 'Mana orang-

orang Asy'ari, mana orang-orang Asy'ari? "' Dia (Abu Musa)

berkata, "Maka beliau SAW memberikan kepada kami lima ekor onta

yang terbaik. Tak lama setelah kami meninggalkannya, maka aku

berkata kepada satrabat-sahabatku, 'Rasulullah SAW lupa akan

sumpahnya, demi Allah, jika kita mengambil untung dari kelengahan

Rasulullah akan sumpahnya, maka kita tidak akan beruntung

selamanya'. Kami kembali kepada Nabi SAW dan berkata kepadanya,

'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami meminta kepadamu agar

memberikan kepada kami hewan tunggangan, dan engkau bersumpah

untuk tidak memberikannya kepada kami, maka kami mengira engkau

telah lupa akan sumpahmu'. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah
yang membawa kalian, dan sesungguhnya aku -insya Allah- tidak
bersumpah atas satu sumpah, kemudian alat melihat selainnya lebih

baik darinya, kecuali alcu memilih yang lebih baik, lalu menebus

sumpahku'."

Keterangan Hadits:

(Bab daging ayam). Kata dajaaj (ayam) adalah kata benda

yang menunjukkan jenis. Demikian disebutkan Al Mundziri di kitab

Al Hasyiyah dan Ibnu Malik serta selainnya. Namun, An-Nawawi

tidak meriwayatkan dengan tanda dhammah. Bentuk tunggalnya

adalah dajaajah. Dikatakan, memberi tanda dhammah padahuruf dal

adalah versi yang lemah. Al Jauhari berkata, "Ia ditambah huruf fta'
untuk menunjukkan bentuk tunggal, seperti kata hamaamah

(merpati)." Kemudian Ibrahim Al Harbi menambahkan dalam kitab

Gharib Al Hadits bahwa kata dijaaj merupakan nama untuk yang

jantan dan bentuk tunggalnya adalah diik, sedangkan dajaaj adalah

nama untuk yang betina dan bentuk tunggalnya adalah dajaajah. Dia
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berkata, "Dinamakan demikian karena ia cepat datang dan pergi. Ia

berasal dari kata dajja - yadujju artinya segera." Saya (Ibnu Hajar)

katakan, dajaajah juga nama seorang perempuan. Namun jika yang

dimaksud makna ini, maka ia tidak dibaca menurut versi lain, kecuali

memberi tanda fatfuah pada huruf dal, yang juga digunakan dengan

arti gulungan benang.

Imam Bukhari meriyawatkan hadits pertama di bab ini dari

Yahya, dari Waki', dari Sufyan, dari Ayub, dari Abu Kilabah, dari

Zahdam A1 Jarmi, dari Abu Musa Al Asy'ari RA. Yahya yang

dimaksud adalah Ibnu Musa Al Balkhi. Demikianlah nasabnya

disebutkan oleh Abu Ali bin As-Sakan, sementara Al Kullabadzi dan

Abu Nu'aim menegaskan bahwa ia adalah Ibnu Ja'far. Kemudian

Ayub dalam riwayat kedua disebutkan Ibnu Abu Tamimah, yaitu As-

Sikhtiyani. Dalam riwayat Ahmad dari Abdullah bin Al Walid dari

Sufyan disebutkan, Ayyub menceritakan kepada kami, Abu Qilabah
menceritakan kepadaku.

l* I V (Dari Abu Qilabah). Demikian diriwayatkan

Sufyan Ats-Tsauri dari Ayub dan disetujui oleh Suffan bin Uyainah

dari Ayub yang dikutip Imam Muslim. Demikian juga dikatakan

Abdussalam bin Harb dari Ayyrb seperti telah dikutip pada

pembahasan tentang peperangan. Abdul Warits berkata -sebagaimana

dalam hadits berikutnya-, "Dari Ayub dari Al Qasim" sebagai ganti

"Abu Qilabah." Demikian juga dikatakan Ibnu Ulayyah dari Aypb
sebagaimana akan disebutkan pada pembahasan tentang sumpah dan

nadzar. Hammad binZaidberkata, "Dari Ayyub dari Abu Qilabah dan

Al Qasim." Dia berkata, "Aku lebih hapal hadits Qasim." Imam

Bukhari meriwayatkannya pada pembahasan tentang ketetapan

seperlima rampasan perang. Demikian dikatakan Wuhaib dari Ayub,

dari keduanya sebagaimana dikutip Imam Muslim.

g'.a, *)'* (Dari Zahdam Al Jarmi). Dia seorang yarrg

berasal dari Bashrah dan tsiqah (terpercaya). Tidak ada riwayatrya
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dalam Shahih Bukhari selain dua hadits, yaitu hadits ini dan telah

dikutip di berbagai tempat serta hadits lain yang diriwayatkan dari

Imran bin Hushain yang sudah disebutkan pada pembahasan tentang

keutamaan serta di tempat-tempat lainnya.

q|t 
Ji;U" *t # h' .J- 4t -r1:t (Alat melihat Nabi sAW

makan [dagingJ ayam). Demikian dia menyebutkannya secara

ringkas, dan seperti itu juga yang disebutkan Imam Ahmad dari

Waki'. Abu Ahmad Az-Zttbairi meriwayatkan dari Sufyan dengan

redaksi yang lebih lengkap. At-Tirmidzi menyebutkannya dalam kitab

Asy-Syama'il melalui jalur lain dengan redaksi yang cukup par5ang,

seperti disebutkan Imam Bukhari dari Abdul Warits, dari Ayyub, dari

Al Qasim (Ibnu Ashim At-Tamimi). Dia tidak memiliki riwayat dalam

Shahih Bukhari selain hadits ini. Imam Bukhari menyebutkannya di

berbagai tempat bergandengan dengan periwayat lain atau sendirian,

baik secara ringkas maupun lengkap, mencakup kisah seorang laki-
laki yang tidak mau memakan daging ayam dan bersumpah atas hal

itu, dan fatwa Abu Musa kepadanya agar membayar kafarat

sumpahnya, lalu makan. Dikisalrkan kepadanya hadits mengenai hal

itu serta sebabnya, yaitu permintaan mereka kepada Nabi SAW untuk

memberikan hewan tunggangan.

Imam Bukhari menyebutkan kisah permintaan ini dan hukum

sumpah serta kafarat tanpa kisah ayam. Dari riwayat Ghailan bin Jarir,

dari Abu Burdah bin Abi Musa, dari bapaknya tentang kafarat

sumpah. Dia juga menyebutkannya pada pembahasan tentang

peperangan dari Yazid bin Abdullah bin Abi Burdah, dari kakeknya

(Abu Burdah) dengan redaksi lebih lengkap darinya sehubungan

dengan kisah tentang meminta hewan tunggangan. Di dalamnya tidak

disebutkan tentang kafarat sumpah dan saya telah mengisyaratkan

pada pembahasan tentang ketetapan seperlima rampasan perang dan

peperangan bahwa ia akan dijelaskan pada pembahasan tentang

sumpah dan nadzar. Oleh karena itu, di tempat ini saya akan

menyebutkan apa yang berkaitan dengan ayam.
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ijr r.ii Gr t:i[. ok, -'e-*.tt ,;i €.1'* tk (Kami berada di

sisi Abu Musa Al Asy'ari, dan di antara kami dengan pemukiman ini).
Kata al hayy dibei baris kasrah (al hayyi), karena berkedudukan

sebagai pengganti dhamir (kata ganti) pada kata bainahu. Demlkian
menurut Ibnu At-Tin. Namun, pernyataan ini kurang, karena dengan

demikian kalimat itu bermakna, "Zahdam Al Jarmi mengatakan

bahwa di antara dia dengan penduduk pemukiman Jurm terdapat
persaudaraan", padahal bukan demikian yang dimaksud, bahkan yang

benar antara Abu Musa dan kaumnya Asy'ari memiliki hubungan

kasih sayang dan persaudaraan dengan kaum Zahdam, dan mereka

adalah anak-anak Jarm. Disebutkan di tempat ini dalam riwayat Al
Kasymihani, "Dan di antara kami dengan pemukiman ini." Demikian
juga disebutkan dalam riwayat Ismail, dari Ayyub, dari Al Qasim dan

Abu Qilabah, sebagaimana akan datang pada pembahasan tentang

kafarat sumpah. Ia menguatkan apa yang dikatakan Ibnu At-Tin hanya

saja maknanya tidak benar. Imam Bukhari meriwayatkannya di bagian

akhir pembahasan tentang tauhid dari jalur Abdul Wahab Ats-Tsaqafi,
dari Ayyttb, dari Abu Qilabah dan Al Qasim, keduanya dari Zahdam,

dia berkata, "Di antara penduduk Jurm dengan kaum Asy'ari terdapat

kasih sayang dan persaudaraan", dan ini merupakan riwayat yang

dijadikan pegangan.

'r*i 
".1.E 

,yt fF *i: fOi antara kaum itu terdapat seorang

laki-laki berkulit merah duduk). Dalam riwayat Hammad bin Zaid
disebutkan, "Seorang laki-laki dari Bani Taimullah berkulit merah,

seakan-akan ia berasal dari golongan mawali, yakni non-Arab." Laki-
laki yang dimaksud ini adalah Zahdarn, periwayat hadits, hanya saja

dia tidak menyebutkan dirinya secara tegas.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Qatadah dari Zahdan, dia

berkata, l:;ju-1:);9 ,# iii ,jrli aE' J?'tJ"'$3 ,;"i o-.i ;e'uel
et"*i *v \t & l' (Alu masuk kepada Abu Musa dan ia sedang

makan ayam, maka dia berkata, "Mendekat dan makanlah,
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sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAt4l memakannya".).

Demikian disebutkan secara ringkas. Hal ini dianggap musykil, karena

disebutkan dalam riwayat bahwa laki-laki itu berasal dari Bani

Taimullah, sedangkan Zahdarn berasal dari Bani Jarm, maka sebagian

orang berkata, "secara zhahir bahwa keduanya sama-sama tidak mau

makan, yaittt Zahdam dan laki-laki dari Bani Taim." Hal yang

membuat mereka memahaminya sebagai kejadian yang berbeda

adalah mustahilnya satu orang dinisbatkan kepada bani Taimullah dan

kepada bani Jarm. Namun, sebenarnya hal itu tidak mustahil. Bahkan

Imam Ahmad telah meriwayatkan hadits tersebut dari Abdullah bin Al

Walid -Al Adani- dari Sufyan 
-Ats-Tsauri- 

dia berkata dalam

riwayatnya, "Dari seorang laki-laki dari Bani Taimullah yang

dinamakan Zahdam, dia berkata, 'Kami berada di sisi Abu Musa, lalu

didatangkan daging ayam'." Atas dasar ini, maka barangkali Zahdam

terkadang menisbatkan dirinya kepada Bani Jarm dan terkadang

kepada Bani Taimullah.

Jarm adalah kabilah di Qudha'ah yang dinisbatkan kepada

Jarm bin Zaban bin Imran bin Ilhaf bin Qudha'ah. Sedangkan

Taimullah adalah marga Bani Kalb, yang merupakan kabilah di

Qudha'ah juga. Ia dinisbatkan kepada Taimullah bin Rufaidah bin

Tsaur bin Kalb bin wabrah bin Taghlib bin Halwan bin Imran bin

Ilhaf bin Qudha'ah. Oleh karena itu, Hilwan adalah paman daripada

Jarm. Ar-Rusyathi berkata di kitab Al Ansab, "Dan mereka sering kali

menisbatkan seorang laki-laki kepada paman-pamannya." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, barangkali laki-laki ini tidak menceritakan identitas

dirinya secara jelas sebagaimana disebutkan pada sejumlah tempat,

maka tidak mustahil jika zahdan adalah pelaku kisah, dan tidak ada

pengulangan kejadian menurut hukum asal."

Al Baihaqi meriwayatkan dari A1 Firyabi dari Ats-Tsauri

dengan sanad-nyayang tersebut di dalam bab ini kepada zahdam, dia

u.rtutu, ili j6 ,,4 F't- Uft ,i1.,',>ut rloi gvlnt ,yU e:; 6 U"t:t
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fo 1,l.tcu melihat Abu Musa makan ayam dan dia memanggilku. Alat

berkata, "Sesungguhnya aku melihatnya memakan sesuatu yang

busuk." Abu Musa berkata, "Mendekat dan makanlah."). Kemudian

disebutkan hadits yang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Diriwayatkan

pula dari jalur Ash-Shl'g bin.Hazm, dari Mathar Al Warraq, dari

Zahd.am, dia berkata, iii ,,:ut, UE': d ,y'U'$i e;, *1 ;o'aai
ti3'i r tiv ,jt i# ;# (Aku masuk kepada Abu Musa dan dia

makan daging ayam. Dia berkata, "Mendekat dan makanlah." Aku

berkata, "sesungguhnya aku telah bersumpah untuk tidak

memakannya."). Musa meriwayatkannya dari Syaiban bin Farukh,

dari Ash-Sha'q, tetapi tidak mengutip redaksinya. Demikian

diriwayatkan Abu Awanah dalam Shahih-nya melalui jalur lain dari

Zahdamsama sepertinya, lalu disebutkan, I it,'& ;# 'oii ,3 j66

iii-.f lOia berkata kepadalat, "Mendekat dan makanlah." Aku berkata,

" Sesungguhnya aku tidak menginginkannya ".) .

Ini sejumlah jalur yang ditegaskan oleh Zahdam bahwa dia

adalah pelaku kisah, maka inilah yang menjadi pegangan, dan tidak

ada yang menggoyahkannya, kecuali apa yarLg tercantum dalam

Shahihain, yang secara zhahir terdapat perbedaan antara Zahdam dan

orang yang tidak mau memakan daging ayam. Dalam riwayat dari

Zahdan disebutkan, "Kami berada di sisi Abu Musa, lalu seorang

laki-laki dari Bani Taimullah berkulit merah mirip dengan mawali

masuk. Dia berkata, 'Kemarilah', tetapi orang itu enggan." Secara

zhahir orang itu masuk sementara Zahdan duduk di sisi Abu Musa

RA, tetapi mungkin yang dimaksud Zahdam dengan perkataannya,

"Kami" adalah kaumnya yang telah masuk lebih dahulu kepada Abu

Musa. Gaya bahasa seperti ini telah dipergunakan oleh selainnya

seperti perkataan Tsabit Al Bunani, "Imran bin Hushain berpidato

kepada kami." Maksudnya, penduduk Bashrah. Sementara Tsabit

tidak pernah bertemu dengan Imran yang dimaksud, maka

kemungkinan yang dimaksud adalah Zahdam masuk, lalu terjadi apa
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yang dia sebutkan. Maksimal bahwa dia tidak menyebutkan dirinya

secara tegas dan tidak ada keanehan dalam hal itu'

trtlus b'SSi i;"1:t ,jl {s"tuntsrhnya alat melihatnya memakan

sesuatu, maka alqt merasa iijik). Dalam riwayat Abu Awanah

disebutkan, t:)i1 ,y'U W-if., ,Jl {rrrunssuhnya alru melihatnya makan

yang kotor). Seakan-akan dia mengira bahwa ayam banyak memakan

hal-hal seperti itu sehingga ia menjadi hewan jalalah (pemakan

kotoran), maka Abu Musa menjelaskan bahwa ayam tidak termasuk

jemsjalalah. Atautidak menjadi kemestian keberadaan ayam yang dia

lihat seperti itu, maka demikian halnya dengan semua ayam.

iir 'iul (Dia berkata, "Mendekattah'). Demikian disebutkan

kebanyakan periwayat. Ia adalah kata kerja perintah da/i kata ad-

dunuw (dekat). Al Mustamli dan As-sarakhsi menyebutkan dengan

kata idzan (kalau begrtu). Berdasarkan versi pertama, maka kata $-rr-i

itu diberi tanda sukun pada huruf ra', dan berdasarkan versi kedua

diberi tanda fatfuah, sedangkan kalimat "atau aku menceritakan

kepadamu" merupakan keraguan dari periwayat.

{: *v ?nt ,P ,4t *i gl $esungguhnva aku datang

kepada Rasulullah sAw.Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan

tentang sumpah dan nadzar. Adapun kalimat, a:\t ? 21s}V 6$rlbi)

(beliau memberikan kepada kami lima onta terbaik), kata gharru

merupakan jumuk dari kata agltar, artinya yang putih. Adaprm adz-

dzuraa adalah jamak daripada dzirwalt, artinya bagian atas segala

sesuatu. Maksudnya, onta-ontayarlg gemuk. Barangkali onta itu putih

secara hakikatnya, atau dia hendak mensifatinya bahwa tidak ada

cacat dan kekurangan pada onta itu.

Pada riwayat ini disebutkan kalimat khamsu dzaudin, yaibt

kata khamsz (lima) disandarkan kepada kata dzaud (onta). Namun, hal

ini diingkari oleh Abu Al Baqa' dalam kitabnya Al Gharib seraya

berkata, "Adapun yang benar hendaknya diberi tanda tanwin
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(khamsun), dan kata dzaud merupakan kata pengganti daripada

khamsun, karena sesungguhnya jika tidak diberi tanwin niscaya akan

terjadi perubahan makna, sebab bilangan yang disandarkan kepada

sesuatu bukan pembilang baginya, maka kalimat khamsu dzaudin

artinya lima belas ekor onta, karena kata dzaud merupakan lambang

bagi tiga ekor onta."

Saya (Ibnu Hajar) tidak mengerti bagaimana dia menetapkan

kerusakan makna jika diberi makna demikian. Sekiranya jumlah onta

adalah 15 ekor, lalu apa masalahnya? Bahkan pada sebagian jalur
disebutkan, "Ambillah pasangan ini dan pasangan ini..." hingga dia

menyebutkan enam kali, dan apa yar,g dikatakannya menjadi
sempuma sekiranya datang riwayat yang tegas menunjukkan bahwa

beliau tidak memberikan mereka selain lima ekor onta. Kalaupun
riwayat yang dimaksud benar-benar ada (tetap tidak ada kerusakan

makna), karena kata dzaud dapat digunakan untuk seekor onta dalam

konteks majaz, sama seperti kata ibil.Ini adalah riwayat shahih yang

ti dak menghalan gi kemungkinan adanya p enyerup aan.

Dalam hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan

seseorang masuk kepada sahabatnya saat dia sedang makan dan

perintatr pemilik makanan kepada yang masuk untuk mendekat dan

menawarkan makanan kepadanya meskipun sedikit, karena

berkumpulnya sekelompok orang untuk makan merupakan sebab

turunnya berkah pada makanan itu seperti yang telah dijelaskan.

Faidah lain hadits ini adalah bolehnya makan daging ayam

piaraan dan ayam liar. Ini adalah kesepakatan ulama kecuali sebagian

orang yang berlebihan sebagai sikap wara'. Hanya saja sebagian

mereka mengecuallkm jalalaft (hewan pemakan kotoran). Namun,

makna zhahir perbuatan Abu Musa menunjukkan bahwa dia tidak

memperdulikan hal ittt. Jalalah adalah ungkapan untuk hewan yang

makan kotoran. Ibnu Hazm mengklaim bahwa jalalah khusus untuk

hewan yang memiliki empat kaki. Namun, yang terkenal bahwa itu
berlaku untuk semua jenis hewan. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan
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dengan sqnad yang shahih dai Ibnu Umar bahwa dia biasa menahan

ayam jalalaft selama tiga hari (lalu menyembelihnya). Malik dan Al-

Laits berkata, "Tidak mengapa memakan ayarn jalalah dan selainnya,

hanya saja larangan itu dikarenakan kotor."

Larangan makan hewan jalalah dinukil dari beberapa jalur,

dan yang paling shahih adalah riwayat At-Tirmidzi -dan dia

menganggapnya shahih- Abu Daud, dan An-Nasa'i, dari jalur

Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, f ,4 &3 # h' .rr; nlr'oi

:ilt e'c c.-bt *3 ,lydt ,; ,fi ,9i;7it gesungguhnva Nabi

SAW melarang mengikat hewan untuk dibunuh, melarang minum susu

hewan jalalah, dan melarang minum langsung dari mulut wadah).

Riwayat ini sesuai kriteria Imam Bukhari dari segi periwayatnya.

Hanya saja Ayyub meriwayatkannya dari Ikrimah seraya berkata,

"Dari Abu Hurairah." Al Baihaqi dan Al Bazzar meriwayatkan dari

jalur lain dari Abu Hurairah, ,t i l1la, f Pi *v \t e lt Jh ,4
Wf')t Ugb qqi 7? &atulullah SAW melarang terhadap ialatah;

minum air susunya, memakannya, dan menungganginya). Ibnu Abi

Syaibah mengutip dengan sanad yang hasan dari Jabir, lt'Jt j &
W +X')i 6|y'l"oi lt;it f *t *itt Sle lnasututtah SAW

melarang dari jalalah untuk dimakan dagingnya atau diminum

susunya). Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits

Abdullah bin Amr bin Al Ash, ;l t ?7" P, *\t ,* lt l?t g
6 ,fr1 q:g ft ,ifu;jit fi ,Lu.\r F, iil (Rasutuuah sAW

melarang pada hari Khaibar dari daging keledai jinak [piaraanJ, dan

melarang dari jalalah untuk menungganginya dan memaknn

dagingnya) . Sanad-nya has an.

Para ulama madzhab Syafi'i menyatakan makruh secara

mutl ak makan hew an j a I a I a h ap abila dagin gnya men g al ami p erub ahan

akibat makan yang najis. Dalam salah satu pendapat dikatakan,

"Hukum makruh berlaku apabila hewan itu terlalu banyak memakan
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najis." Kebanyakan mereka menguatkan bahwa makruh disini dalam

konteks tanzih (meninggalkan yang tidak baik), dan makna inilah

yang dipahami dari perbuatan Abu Musa. Di antara dalil mereka

bahwa makanan (paka) yang suci jika telah berada dalam usus

hewan, akan berubah menjadi najis, maka hewan itu tidak tumbuh

kecuali dengan najis, meskipun demikian daging dan susunya tidak

dianggap najis, demikian juga jika hewan itu makan kotoran. Namun,

hal itu ditanggapi bahwa makanan (pakan) yang suci jika tercemar

najis akibat bersentuhan dengannya tetap boleh diberikan sebagai

makanan bagi hewan ternak, karena jika hewan itu memakarlnya,

maka ia tidak tumbuh karena najis, tetapi tumbuh dengan sebab

makanan yang suci. Berbeda halnya dengan hewanialalah.

Sekelompok ulama Asy-Syaf i -ini 
pula pendapat ulama

madzhab Hambali- bahwa larangan ini bersifat haram. Pendapat ini
yang ditegaskan Ibnu Daqiq Al Id dari para ahli fikih, dan inilah yang

dinyatakan shatrih (benar) oleh Abu Ishaq Al Marwazi, Al Qaffal,
Imam Al Haramain, Al Baghawi, dan Al Ghazali. Mereka

memasukkan juga air susu, daging, dan telumya. Semakna dengan

jalalah adalah hewan yang memakan dan tumbuh dengan sesuatu

yang najis, seperti kambing yang disusui anjing. Adapun yang

menjadi landasan dalam membolehkan makan ialalah adalatr

hilangnya bau najis sesudah diberi makan sesuatu yang suci menurut

pendapat yang shahih. Disebutkan dari ulama salaf tentang

pembatasan waktu. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibatr dari Ibnu Umar

balrwa dia menahan ayam jalalah selama tiga hari. Al Baihaqi

meriwayatkan dengan sanad yang masih diperbincangkan dari

Abdultatr bin Amr dinisbatkan kepada Nabi SAW bahwa hewan

jalalah tidak dimakan hingga diberi makan Gakan) yang suci selama

40 hari.
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2T.DagingKuda

-A it J;, # * L1 €r,Lju i;i t 4u *
.;kG *rilb

5519. Dari Fathimah, dari Asma', dia berkata, "Kami menusuk

leher kuda di masa Rasulullah SAW dan memakannya."

4, a iU'&\,,*, yt * / 1e'* * i W *
fF e|*r3 ,#it r-# *',* t; i-') * \t 

"t2

5520. Dari Muhammad bin Ali, dari Jabir bin Abdullah RA,

dia berkata, "Nabi SAW melarang -pada perang Khaibar-makan

daging keledai dan membei rukhshah (kennganan) makan daging

kuda."

Keterangan Hadits:

(Bab daging lada).Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari

tidak menyebutkan hukum masalah ini, karena dalil-dalil yang ada

saling bertentangan." Namun, dalil yang membolehkan sangat kuat,

seperti yang akan dijelaskan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari A1

Humaidi, dari Sufyan, dari Hisyam, dari Fathimah, dari Asma'.

Sufyan yang dimaksud adalah lbnu Uyainatr. Hisyam adalah Ibnu

Urwah. Sedangkan Fathimah adalah binti Al Mundzir bin Az-Zubair.

Dia adalah anak perempuan pirmannya Hisyam yang disebut dalam



riwayat ini sekaligus sebagai istrinya. Hal itu sudah disebutkan dengan

tegas pada bab "Tusukan dan Sembelihan."

Ada perbedaan dalam sanad-nya pada Hisyam. Ayyub

menyebutkan dari riwayat Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dari Hisyam,

dari bapaknya, dari Asma'. Demikian juga dikatakan Ibnu Tsauban

dari riwayat Utbah bin Hammad, dari Abdul Wahhab, dari Hisyam bin

Urwah. Sementara Al Mughirah bin Muslim menyebutkan dari

Hisyam, dari bapaknya, dari Az-Zubair bin Al Awwam, seperti

dikutip Al Bazzar. Ad-Daruquthni menyebutkan perbedaan ini

kemudian mengulruhkan riwayat Ibnu Uyainah serta yang selaras

dengarrnya.
I o, ,. a

otkil pt * io' ..rl; ltt Jri: * ,p *l tA (Kami

menyembelih kuda di masa Rasulullah SAW, lalu kami memakannya).

llbaidah bin Sulaiman menambahkan dalam riwayatnya dari Hisyam,

y-Nu:'gi,$ (dan kami berada di Madinah). Hal itu sudah disebutkan

dua bab yang lalu. Dalam riwayat Ad-Daruquthni disebutkan, 6luliii6

'pj * h' ,p ilt Jt,; *. &i:t ",F &"*i pun d.an juga ahli bait

Rasulullah SAW memakannya).

Pada pembahasan terdahulu sudah dipaparkan perbedaan

tentang r-,;.5, lkami menyembelih) dan rfsi (kami menusuk di leher).

Para pensyaratr berbeda pendapat tentang kedua kata ini' Dikatakan

kata 'menusuk di leher' digunakan untuk mengungkapkan

penyembelihan dalam konteks majaz. Sebagian lagi mengatakan

peristiwa itu berjadi dua kali. Pandangan ini yang menjadi

kecenderungan An-Nawawi. Namun, perlu dicermati kembali karena

hukum dasarnya adalatr tidak ada pengulangan jika sumber berita

hanya satu. Sumber perbedaan ini berasal dari Hisyam. Sebagian

periwayat menukil darinya dengan kata tf-r; dan sebagian lagi

menukil darinya dengan kata riiji. Perkara yang dapat dipetik adalah
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bolehnya kedua hal itu dalam pandangan mereka dan salah satunya

dapat menggantikan yang lainnya untuk menghalalkan hewan yang

dipotong. Jika tidak demikian, maka tidak diperkenankan bagi mereka

menggunakan salah satu kata itu pada tempat yang lain.

Dari kalimat "Kami berada di Madinah" dapat disimpulkan

bahwa kejadian itu berlangsung sesudah ditetapkannya kewajiban
jihad. Maka ia dapat dijadikan bantahan bagi mereka yang melarang

makan daging kuda dengan alasan sebagai sarana jihad. Sementara

pada kalimat "kami memakannya dan ahli bait Rasulullah SAW"

terdapat bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW

tidak sempat mengetahuinya. Kalaupun kalimat ini tidak ada, tak

boleh ada dugaan bahwa keluarga Abu Bakar melakukan sesuatu di

masa Nabi SAW, kecuali mereka memiliki ilmu yang

membolehkannya. Hal itu dikarenakan mereka memiliki hubungan

erat dengan Nabi SAW dan hampir tidak pernah berpisah dengannya.

Apalagi kondisi saat itu sangat memungkinkan bagi sahabat untuk

bertanya tentang hukum-hukum. Atas dasar itu, pendapat paling kuat

bahwa jika seorang sahabat berkata, "Kami melakukan hal ini pada

masa Nabi SAW", maka ia memiliki hukum marfii' (langsung dari

Nabi SAW), karena secara zhahir Nabi SAW mengetahui dan

menyehrjuinya. Jika hukum ini berlaku pada sahabat secara urnum,

lalu bagaimana bila terjadi pada keluarga Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Hadits kedua diriwayatkan dari Musaddad, dari Hammad bin
Zaid, dari Amr bin Dinar, dari Muhammad bin Ali, dari Jabir bin
Abdullah RA. Hammad adalah IbruZaid, Amr adalah Ibnu Dinar, dan

Muhammad adalah Ibnu Al Husain bin Ali (Al Baqir Abu Ja'far).

Demikianlah dia menyisipkan Hammad bin Zaid di antara Amr bin
Dinar dan Jabir. Dalam sanad hadits ini terdapat Hammad bin Ali.
Ketika An-Nasa'i meriwayatkannya, dia berkata, "Aku tidak
mengetahui seseorang yang selaras dengan Hammad dalam hal itu."
Dia meriwayatkan dari jalur Husain bin Waqid, lalu dia meriwayatkan

pula bersama At-Tirmidzi dari Sufyan bin Uyainatr, keduanya dari
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Amr bin Dinar, dari Jabir, tanpa menyebutkan Muhammad bin Ali.
At-Tirmidzi cenderung pula mengulcuhkan riwayat Ibnu Uyainah. Dia

berkata, "Aku mendengar Muhammad mengatakan Ibnu Uyainah

lebih pakar dibanding Hammad." Saya (Ibnu Hajar) katakan, tetapi

Imam Bukhari dan Muslim hanya mengutip jalur Hammadbrn Zaid.

Hammad disetujui oleh Ibnu Juraij dalam menyisipkan perantara

antara Amr dan Jabir, hanya saja Ibnu Juraij tidak menyebutkan nama

perantara yang dimaksud. Abu Daud meriwayatkannya dari jalur Ibnu

Juraij. Dia memiliki pula jalur lain dari Jabir yang dinukil Imam

Muslim melalui Ibnu Juraij, dan Abu Daud melalui jalur Hammad,

serta An-Nasa'i melalui jalur Husain bin Waqid, semuanya dari Abu

Az-Zubair. An-Nasa'i mengutipnya pula -disertai pembenahan- dari

Atha', dari Jabir. Al Baihaqi mengemukakan pendapat yang ganjil

ketika menegaskan bahwa Amr bin Dinar tidak mendengarnya dari

Jabir. Sebagian ahli fikih merasa ganjil atas penegasan At-Tirmidzi

batrwa riwayat Ibnu Uyainah lebih shahih, padahal A1 Baihaqi sudah

mengisyaratkan bahwa sanad riwayat itu munqathi' (terputus).

Namun, pendapat ini lahir dari ketidakpahaman terhadap pemyataan

At-Tirmidzi, sebab perkataan At-Tirmidzi dipahami bahwa

menurutnya kesinambungan sanad riwayat tersebut shahih.

Pemyataan Al Baihaqi bahwa sanad-nya terputus tidak mengharuskan

At-Tirmidzi berpendapat pula seperti itu. Yang benar, jika ditemukan

riwayat yang terdapat penegasan dari Amr bahwa dia mendengar

langsung dari Jabir, berarti riwayat Hammad termasuk tambahan pada

sanad yarLg muttasftil (bersambung), tetapi jika tidak demikian, maka

riwayat Hammad bin Zaid yang dinyatakan muttashil. Kalaupun

dikatakan ada pertentangan dari semua sisi, maka hadits ini masih

memiliki jalur-jalur lain dari Jabir selain yang sudah disebutkan.

Kesimpulannya, hadits tersebut shahih ditinjau dari sisi manapun.

Pt ti ,f t i9- @ada perang Khaibar untuk memakan

daging keledai). Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya,

tS)\ t 1p t ar a an /j i n ak).
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Pt fi gLC:: (Dan memberi keringanan makan daging

laila). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan $?1 @emberi izin)

sebagai ganti lafazh ',P):t (memberi keringanan). Dia mengutip pula

melalui riwayat Ibnu Juraij, F' ,1W ,,fit'ii Ji..Sr'# ,i.) &t

#t' )q, f Pi * li'r & Trami makan -pada 
perans

Khaibar- lada dan keledai liar, dan Nabi SAW melarang kami

makan keledai jinaHpiaraan). Dalam hadits Ibnu Abbas yang dikutip

Ad-Daruquthni disebutkan dengan kaq ji (memerintahkan). Ath-

Thahawi berkata, "Menurut Abu Hanifah, makan daging kuda adalah

makruh. Namun, kedua sahabatnya serta ulama lainnya

menyelisihinya dalam hal itu, mereka berhujjah dengan hadits-hadits

mutawatir yang menghalalkannya. Berdasarkan logika memang tidak

ada perbedaan antara kuda dan keledai jinak. Namun, atsar yar;'g

shahih dari Rasulullah SAW, lebih patut untuk diikuti daripada apa

yang ditetapkan berdasarkan logika. Apalagr Jabir RA mengabarkan

bahwa Nabi SAW membolehkan mereka makan dagng kuda ketika

mereka dilarang makan dagrng keledai. Hal itu menunjukkan

perbedaan hukum antara keduanya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat yang menghalalkan

dinukil pula oleh sebagian tabi'in dari sebagian satrabat tanpa ada

pengecualian. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang

shahih menurut kriteria Imam Bukhari dan Muslim dari Atha', dia

berkata, "Orang-orang sebelumnya senantiasa memakannya." Ibnu

Juraij berkata: Aku berkata kepadanya, "Pata sahabat Rasulullah

SAW?" Dia menjawab, "Benar!" Adapun riwayat dari Ibnu Abbas

yang menyatakan makruh diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dan

Abdurrazzaq melalui d:ua sanad yang lemah. Hal yang menunjukkan

kelemahan riwayat dari Ibnu Abbas adalah keterangan di bab

berikutnya yang dinukil melalui jalur shahih dari Ibnu Abbas RA,

bahwa dia berdalil untuk membolehkan memakan daging keledai jinak
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dengan firman Allah dalam surah Al An'aam ayat 145, C,i're*i 1'Ji
Y'rt A 6731 lrotokanlah, "Tiadalah alat peroleh dalam wahyu yang

diwahyukan kepadalcu, sesuatu yang diharamkan"), karena bila ayat

ini layak dijadikan dalil untuk menghalalkan makan dagrng keledai
jinak, maka layak pula dijadikan alasan untuk menghalalkan daging

kuda, dan tidak ada perbedaan. Dalam masalah pengharaman makan

daging keledai jinak, Ibnu Abbas tidak mengemukakan

pandangannya. Maksudnya, apakatr pengharaman itu berlaku

selamanya atau karena saat itu keledai digunakan sebagai alat angkut?

Tentu saja hal serupa berlaku untuk kuda. Maka sangat jauh

kemungkinan dinukil darinya pernyataan yang mengharamkan kuda

dan tidak mengemukakan pendapatnya sehubungan dengan hukum

keledai jinak. Bahkan Ad-Daruquthni meriwayatkan dengan sanad

yang kuat dari Ibnu Abbas, dinisbatkan kepada Nabi SAW, siuna

seperti hadits Jabir, ,$etr 
'Eir * * '&t # Xr' ,r^; !, l?t g

,F, ;frryir (Rasulultah SAWmelarang makan daging ketedaiiinak

dan memerintahknn makan daging lada). Namun, pendapat yang

menganggapnya makruh dinukil secara benar dari Al Hakam bin
Uyainah, Malik, dan sebagian ulama Hanafi. Kemudian dari sebagian

ulama Malik dan Hanafi dinukil pendapat yang mengharamkannya. Al
Fakihi berkata, '?endapat yang masyhur di kalangan madzhab Maliki
adalah maknrh. Namun, yang benar menurut para peneliti di antara

mereka adalah haram." Abu Hanifah berkata dalam lKttab Al Jami'
Ash-Shaghir, "Saya menganggap makrutr makan dagrng kuda." Maka

Abu Bakar Ar-Razi memahaminya dalam konteks malouh tanzih

(meninggalkan yang tidak baik). Dia berkata, "Abu Hanifah tidak

mengharamkannya. Dalam pandangannya, kuda tidak sama dengan

keledai jinak." Namun, masing-masing penulis kitab Al Muhith, Al
Hidayah, dan Adz-Dzakhirah membenarkan adanya penukilan dari

Abu Hanifah yang mengharamkannya. Ini juga merupakan pendapat
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mayoritas ulama madzhab Hanafi. Sebagian mereka mengatakan

bahwa orang yang memakannya adalah berdosa, tetapi tidak haram.

Ibnu Al Qasim dan Ibnu Wahab meriwayatkan dari Malik
tentang larangan memakannya dan dia berdalil dengan ayat yang akan

disebutkan. Muhammad bin Al Hasan mengutip dalam kitab Al Atsar
dari Abu Hanifah 

-melalui 
sanad-nya- dari Ibnu Abbas seperti itu.

A1 Qurthubi berkata dalam Syarh Muslim, "lVladzhab Malik
menyatakan makrutr." Ibnu Baththal mendukung pendapat itu dengan

mengutip ayat berikut. Sementara Ibnu A1 Manayyar berkata,

"Kemiripan pisik antara kudq bighal (peranakan kuda dan keledai),

dan keledai, semakin menguatkan pendapat yang melarang memakan

daging kuda. Di antaranya pula postur, aroma dagrng, kekerasan, dan

sifat minumnya." Dia melanjutkan, "Jika telah tampak kemiripan dari
segi pisik, maka hilang perbedaannya dan tidak sama dengan hewan

ternak yang boleh dirnakan dagingnya." Pada pembahasan terdahulu
sudah disebutkan pemyataan Ath-Thatrawi yang mungkin dijadikan
jawaban untuk argumentasi ini.

Asy-Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah berkata, "Dalil
yang membolehkan makan dagrng kuda secara mutlak sangat jelas.

Namun, penyebab Imam Malik tidak menyukainya adalah karena pada

umrunnya ia digunakan untuk jihad di jalan Allah. Kalau tidak
dinyatakan makruh, maka akan banyak yang dimakan. Bila hal ini
te{adi tentu mengurangl populasinya dan mungkin membuatrya
punah. Akibatnya dapat mengurangi tindakan menakut-nakuti musuh

yang diperintahkan dalam firman-Nya dalam surah Al Anfaal ayat 60,

,F 9, 6aj @an lada-kuda yang ditambat untuk berperang). Saya

katakan, atas dasar ini bahwa yang menyebabkan makruh adalah

faktor luar, dan pembahasan tidak berkenaan dengannya, sebab hewan

yang boleh dimakan, bila disembelih akan menjurus pada perbuatan

terlarang karena faktor tertentu, maka dilarang untuk

menyembelihnya. Namun, hal ini tidak berarti haram memakannya.

Demikian pula pernyataan bahwa makan daging kuda pada masa Nabi
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SAW sangat jarang terjadi. Jika dikatakan makruh, niscaya jarang

dimanfaatkan, sehingga akan sesuai dengan apa yang disebutkan

sebelumnya." Semua ini tidak cukup kuat untuk mengharamkarulya.

Balrkan maksimal yang dihasilkannya adalatr menyelisihi yang lebih

utama. Kemudian hewan yang halal dimakan tidak berkonsekuensi

menjadi punah karena dimakan.

Mengenai pernyataan sebagian mereka yang melaranglya,

"Seandainya halal dimakan, maka boleh pula menyembelihnya rurtuk

kurban", tertolak dengan adanya sejumlatr hewan darat yang halal

dimakan, tetapi tidak disyariatkan menyembelihnya untuk kurban.

Barangkali penyebab tidak disyariatkan menyembelih kuda untuk

kurban adalah untuk melestarikannya, sebab bila disyariatkan semua

yang diperbolehkan niscaya akan hilang manfaat yang paling utama,

yaitu untuk bef ihad.

Ath-Thahawi, Abu Bakar Ar-Razi, dan Abu Muhammad bin
Hazm meriwayatkan dari Ikrimah bin Ammar, dari Yahya bin Abi
Katsir, dari Abu Salamah, dari Jabir, dia berkata, ht & !, l:;.,t A

)!tt Pti F ;F ,f a,Y"t ft \asutultah SAW melarang makan

daging keledai, latda, dan bighal). Ath-Thahawi berkata, "Para ahli

hadits melemahkan Ikrimah Ibnu Ammar." Saya (Ibnu Hajar) katakan,

terutama ketika dia meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, sebab

meski terjadi perbedaan dalam menggolongkan Ikrimah sebagai

periwayat yangtsiqah. tetapi Muslim telah mengutip haditsnya. Hanya

saja Muslim mengutip riwayatnya dari selain Yahya bin Abi Katsir.

Yahya bin Sa'id Al Qaththan berkata, "Hadits-hadits Ikrimah dari

Yahya bin Abi Katsir adalah lemah." Sementara Imam Bukhari

berkata, "Haditsnya dari Yahya adalah mudhtharib." Kemudian An-

Nasa'i berkata, "Riwayatnya dapat diterima, kecuali yang berasal dari

Yahya." Ahmad berkata, "Hadits Ikrimah dari selain Iyas bin Salamah

adalah mudhtharib." Pernyataan ini lebih keras daripada yang

sebelumnya. Termasuk di dalamnya adalah Yahya bin Abi Katsir.
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Kalaupun dikatakan bahwa jalur ini shahih, tetap te4'adi perbedaan

dari Ikrimah. Hadits tersebut dinukil Ahmad dari At-Tirmidzi melalui
jalumya tanpa mencantumkan kata 'kuda'. Seandainya dikatakan
orang yang menambahkan kata itu akurat dalam menukilnya, maka

riwayat-riwayat dari Jabir yang memisahkan antara hukum daging

kuda dan keledai, lebih jelas kesinambungan sanadnya dan

kredibilitas para periwayatnya, serta lebih banyak jumlahnya.

Kemudian sebagian ulama madzhab Hanafi mengkritik hadits Jabir
berdasarkan nukilan dari Ibnu Ishaq bahwa Jabir tidak turut serta pada

perang Khaibar. Namun, kenyataan ini tidak menjadi cacat baginya,

sebab maksimal yang dihasilkannya bahwa ia termasuk mursal
sahabat.

Di antara hujjah mereka yang tidak memperbolehkan makan
daging kuda adalah hadits Khalid Ibnu A1 Walid yang disebutkan

dalam kitab-kitab As-Sunan, ,f t ?T- ,# &) -t A' ,ri; dt ol

jiift ?F (Sesungguhnya Nabi SAW melarang -pada perang

Khaibar- mqkan daging lada). Namun, dalil ini ditanggapi bahwa
riwayat tersebut syadz dan munkar, sebab konteksnya mengisyaratkan

bahwa Khalid turut dalam perang Khaibar. Hal ini tidak benar,

Bukankah Khalid masuk Isiam sesudah perang Khaibar menurut
pendapat yang lebih kuat. Adapun yang dipastikan oleh mayoritas,
Khalid masuk Islam pada saat pembebasan kota Makkah. Hal ini
berdasarkan pernyataan Mush'ab Az-Zlubarri 

-sebagai 
manusia

paling tahu tentang hal ihwal Quraisy-, "Al Walid bin Al Walid
menulis kepada Khalid ketika lari dari Makkah saat Umrah Qadha'
hingga Nabi SAW tidak terlihat di Makkah." Lalu disebutkan kisah
tentang hal-hal yang menyebabkan Khalid masuk Islam. Sementara

Umrah Qadha' dipastikan teryadi setelah perang Khaibar.

Sebagian lagi mengkritik bahwa pad,a sanad hadits tersebut

terdapat periwayat yang majhul (tidak diketahui identitasnya). Ath-
Thabari menukil dari Yahya bin Abi Katsir dari seorang laki-laki
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penduduk Himsh, dia berkata, "Kami pernah bersama Khalid, lalu dia

menyebutkan bahwa Rasulullah sAw mengharamkan makan daging

keledai jinak, kuda, dan bighal." Namun, dianggap cacat, karena

adanya tadlis (pengaburan riwayat) yang dilakukan Yahya. Disamping

itu, nama laki-laki penduduk Himsh tidak disebutkan secara jelas. Abu

Daud mengklaim hadits Khalid bin Al Walid telah manszlc& (dihapus)

tanpa menjelas dalil yang menghapusnya. Senada dengannya

dikatakan An-Nasa'i, "Hadits-hadits yang membolehkan lebih shahih.

Adapun jika hadits ini (hadits Khalid) shahih, maka hukumnya telah

dihapus." seakan-akan ketika terjadi kontradiksi kedua hadits dan dia

melihat pada hadits Khatid disebutkan kata "melarang" sedangkan

pada hadits Jabir disebutkan kata, "metnberi izin", maka dia

memahami kata 'memberi izin' menghapus pengharaman sebelumnya.

Namun, hal ini perlu ditinjau kembali, karena adanya 'pelarangan'

lebih dahulu daripada 'pemberian izin', tidak berkonsekuensi bahwa

Khalid masuk Islam sebelum pembebasan Khaibar. Bahkan mayoritas

ulama menyelisihinya dan penghapusan suatu dalil tidak dapat

ditetapkan berdasarkan kemungkinan.

Kemudian Al Hazimi menandaskan adanya penghapusan

(nasakh) setelah menyebutkan hadits Khalid. Dia berkata, "Ia

bersumber dari ulama Syam. Disebutkan dari sejumlatr jalur seperti

yang tercantum dalam hadits Jabir kata uCj (memberi keringanan)

dan i;( (memberi izin). Da,'jl sini diketahui bahwa larangan lebih

dahulu dan pembeian izin terjadi lebih akhir. Seandainya kata ini

tidak disebutkan, maka klaim adanya penghapusan tidak dapat

dipertanggungjawabkan, karena tidak diketahui mana di antara kedua

hadits itu yang lebih dahulu." Namun, dalam kata 'memberi

keringanan' dan 'memberi izin' tidak ada faktor yang menguatkan

adanya penghapusan (nasakh). Bahkan yang tampak bahwa hukum

tentang kuda, bighal, dan keledai, kembali kepada hukum asalnya.

Ketika syariat melarang mereka 
-pada 

perang Khaibar- untuk

makan daging keledai dan bighal (hasil perkawinan silang antata
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keledai dan kuda), dikhawatirkan mereka mengira bahwa kuda seperti

itu karena mirip dengan keledai. Oleh karena itu, diberi izin
memakannya, kecuali keledai dan bighal. Pandangan yang lebih kuat

mengatakan bahwa semua yang belum dijelaskan hukumnya dalam

syara', maka tidak boleh dikatakan halal maupun haram. Oleh karena

itu, klaim adanya nasakh di tempat ini tidak bisa diterima.

Al Hazimi menukil pula cara penetapan nasakh di tempat ini
melalui sisi yang lain. Dia berkata, "Sesungguhnya larangan makan

daging kuda dan keledai berlaku satu tahun, karena mereka

mengambilnya dari rampasan perang sebelum dibagi dan dikeluarkan
bagran yang seperlima. Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan

mereka untuk menumpahkan periuk-periuk. Kemudian dijelaskan
melalui seruannya bahwa dagrng keledai adalah kotor dan

pengharamannya disebabkan dzafrrya. Adapun larangan makan daging
kuda hanya disebabkan mereka tidak membagrnya. Namun, hal ini
dibantah bahwa perintah menumpahkan periuk adalah disebabkan

mereka menggunakannya untuk masak daging keledai, seperti

dinyatakan dalam l<rtab A s h- Shahih, btkan karena dagin g kuda.

Adapun yang benar, meskipun hadits Khalid dinyatakan
akurat, tetap tidak dapat menandingi hadits Jabir yang membolehkan.

Apalagi ia didukung hadits Asma'. Sementara hadits Khalid telah

dinyatakan lemah oleh lmam Ahmad, Imam Bukfiari, Musa bin
Harun, Ad-Daruquthni, Al Khaththabi, Ibnu Abdil Barr, Abdul Haq,

dan lain-lain.

Sebagian ulama menggabungkan antara hadits Jabir dan

Khalid, bahwa hadits Jabir membolehkan secara garis besar,

sementara hadits Khalid melarang dalam salah satu keadaan tidak

setiap keadaan, sebab kuda di Khaibar sangat langka sementara

mereka membutuhkannya untuk jihad. Dengan demikian, keduanya

tidak bertentangan. Larangan ini tidak berkonsekuensi makruhnya

makan daging kuda secara mutlak, apalagi mengharamkannya. Dalam
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riwayat Ad-Daruquthni dari hadits Asma' disebutkan , 
'V 

";j A U'€

t^$i;'li 6€.i3t o;s o1 c,,lr16

memiliki lada di masa Rasulullah SAW yang hendak mati, maka knmi

pun menyembelihnya dan memakannya). Namun, hadits Asma'

ditanggapi bahwa ini merupakan kejadian khusus. Bisa saja kuda itu
telah cukup tua sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk jihad.

Dengan demikian, larangan makan daging kuda adalah karena faktor

lain bukan karena zat kuda itu sendiri.

Sebagian ulama mengklaim bahwa hadits Jabir di bab ini
menunj ukkan pengharaman berdasarkan kata, "memberi keringanan",

karena keringanan adalah membolehkan perkara yang terlarang karena

faktor tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka diberi keringanan

memakan daging kuda karena kelaparan yang menimpa mereka di
Khaibar. Ini berarti tidak menunjukkan penghalalan secara mutlak.

Namun, hal itu dijawab bahwa kebanyakan riwayat menyebutkan

'memberi izin' dan sebagian menggunakan kata perintah. Ini
menunjukkan maksud 'memberi keringanan' adalah 'memberi izin',
bukan memberi keringanan secara ktrusus dalam istilah (terminologi)

mereka yang datang sesudah generasi sahabat. Hal lain, seandainya

adanya izin makan daging kuda disebabkan kelaparan yang menimpa,

tentu makan daging keledai lebih patut untuk diizinkan, mengingat

keledai saat itu cukup banyak dan kuda relatif sedikit, juga karena

kuda dapat dimanfaatkan untuk angkutan dan lainnya seperti keledai,

sementara keledai tidak dapat dimanfaatkan untuk berperang seperti

kuda. Kenyataannya 
-seperti 

akan disebutkan secara tegas pada bab

berikutnya- beliau SAW memerintahkan menumpahkan periuk-

periuk yang digunakan memasak daging keledai, padahal mereka

sangat membutuhkannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian izin

makan daging kuda adalah pembolehan secara umum bukan karena

kondisi darurat saja.

&) * ht ,p lu J?: # kami
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Sementara itu dinukil dari Ibnu Abbas dan Malik serta selain
keduanya bahwa mereka berhujjah untuk melarang makan dagng
kuda berdasarkan firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 8, ,!eJr:
A":': AFJ]bAt:'J.t) @an [Dia telah menciptakanJ lada, bighal,

dan keledai, agar kamu menungganginya dan [menjadikannyaJ
perhiasan). Ayat ini juga dijadikan dasar oleh kebanyakan mereka
yang mengharamkan daging kuda. Mereka menetapkan hal itu melalui
beberapa cara. Pertama, huruf lam pada kalimat 'litarknbuufta' (untuk
kamu tunggangr) berfungsi sebagai ta'lil (menlelaskan alasan). Ini
menunjukkan bahwa hewan-hewan tersebut tidak diciptakan untuk
tujuan selain itu, sebab illat (alasan) yang disebutkan dalam nash

(teks) berfungsi untuk memberikan batas. Membolehkan memakannya
berkonsekuensi menyelisihi makna zhahir ayat. Kedua, penyebutan

kata "bighal" yang beriringan dengan "keledai" menunjukkan
persekutuan keduanya dengan kuda dari segi hukum pengharaman.

Oleh karena itu, orang yang membedakan hukum kuda dengan hewan
yang disebutkan beriringan dengannya, harus mengemukakan dalil.
Ketiga, ayat tersebut disebutkan untuk menjelaskan tentang niknnat.

Seandainya kuda dapat dimanfaatkan untuk dimakan niscaya
menyebutkannya 

-dalam 
rangka mengingatkan nikmat-Nya- adalah

lebih utama, sebab ia berkaitan langsung dengan penjagaan pisik tanpa
perantara. Tentu saja Dzat Yang Maha Bijaksana tidak menyebutkan

nikrnat yang lebih rendah dan mengingatkan nihnat yang lebih tinggi.
Terlebih lagi pada hal-hal sebelumnya disebutkan karunia-Nya yang

menjadikannya sebagai makanan. Keempat, apabila diperbolehkan
memakannya, maka akan luput manfaat yang disebutkan, yaitu
sebagai tunggangan dan perhiasan. Inilah kesimpulan dair ayatdi atas.

Jawaban secara garis besar; ayat itu termasuk makkiyah (turun

sebelum hijrah) menurut kesepakatan, sementara pemberian izin
makan daging kuda teq'adi sesudah 6 tahun sejak hijrah dari Makkah.

Seandainya Nabi SAW memahami ayat itu sebagai larangan makan

daging kuda, tentu beliau tidak akan memberi izin memakannya.
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Disamping itu, ayat dalam surah An-Nahl bukan pernyataan tekstual

untuk melarang makan apa yarLg disebutkan. Sementara hadits yang

ada sangat tegas membolehkarulya. Kalaupun perkataan mereka

diterima, ayat itu hanya menunjukkan anjuran untuk tidak memakan

hewan-hewan yang disebutkan, dan anjuran 'tidak memakan'

memiliki cakupan yang lebih luas, bisa saja berindikasi haram, bisa

pula tanzih, atau khilaf al aula (menyalahi yang lebih utama). Jika

tidak diketahui pasti mana di antara makna-makna itu yang dimaksud

oleh ayat, maka harus berpegang kepada dalil-dalil yang

membolehkan.

Adapun jawaban secara terperinci adalah; untuk alasan

pertama, jika diterima bahwa huruf lam pada ayat itu berfungsi

sebagai ta'lil (pemberian alasan), tetap tidak bisa diterima bahwa

manfaatnya hanya terbatas sebagai funggangan dan perhiasan, sebab

telah disepakati bahwa kuda dapat dimanfaatkan selain untuk makan.

Hanya saja disebutkan untuk angkutan dan perhiasan, karena ituiah

manfaat yang lebih banyak diambil dari kuda. Serupa dengan ini

hadits tentang sapi yang dikutip dalam kitab Ash-Shahihain ketika ia

berbicara dengan orang yang menungganginya, W UJt t['rrB.J I 9
9:*U. (sesungguhnya kami tidak diciptakan untuk ini, sesungguhnya

kami diciptakan untuk mengolah tanah). Meski ia tegas menunjukkan

'pembatasan', tetapi maksudnya tidak demikian, karena sapi

dimanfaatkan pula untuk selain mengolah/membajak tanah.

Disamping itu, kalau cara penetapan dalil itu diterima, maka terlarang

pula membawa barang-barang di atas kuda, bighal, dan keledai.

Padahal tidak seorang pun yang berpendapat demikian. Mengenai

alasan kedua dikatakan; indikasi yang diperoleh dari kata penghubung

disebut dalil iqtiran (dalil yang menetapkan hukum sesuatu

berdasarkan hukum yang berdampingan dengannya- penerj) dan ini

adalah lemah. Sedangkan alasan ketiga dijawab; pada umumnya

maksud penyebutan nikmat adalah manfaat kuda yang telah dikenal.

Oleh karena itu, mereka diajak berbicara tentang apa yang biasa

226 - FATHUL BAARI



mereka alami dan lakukan, sebab makan daging kuda belum

memasyarat di antara mereka mengingat kuda adalah hewan yang

cukup langka di negeri mereka. Berbeda dengan hewan ternak lain
yang kebanyakan manfaatnya untuk membawa barang-barang dan

dimakan, maka Allah cukup menyebut manfaat yang umum dari

kedua kelompok hewan itu. Seandainya pembatasan itu berlaku pada

satu kelompok, niscaya berlaku pula pada kelompok lairurya.

Kemudian alasan keempat dijawab; sekiranya pemberian izin makan

daging kuda bisa memusnahkannya, maka tentu berlaku pula pada

sapi dan selainnya yang boleh dimakan.

28. Daging Keledai Piaraan/Jinak

i. e i,, , '-, 1, c /
P -*Jt 3e aA-, f g

Sehubungan dengan ini disebutkan dari Salamah, dari Nabi

SAW.

5521. Dari Salim dan Nafi', dari Ibnu Umar RA, 'Nabi SAW
melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaibar."

,t1 c'

^JU 
'-9

trr j;jr
clro/Je .9

&:*\'

* i" ,* Ut 4 :t1i:'?'r *a, n qt * *6t t'p *
.*?7'*,A\t:^At t; * *:,

to/^rt

r,-J,y rq * il & dt ,A:Jt "irr * f",^;;l 
it'lo', .g6'* it *'V )rdr'J, *r *

.Jtj" lj, .irr
v

4/
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5522. Dari Nafi', dari Abdullah, dia berkata, 'Nabi SAW

melarang makan daging keledai jinak." Hadits ini diriwayatkan juga

oleh Ibnu Al Mubarak dari Ubaidillah dari Nafi'. Abu Usamah

berkata, "Dari Ubaidillah dari Salim."

'*g:.i'*U; i;'u!r r;sri lt * d qW it,f
iat f &r *\t ,k ltJ;t uou :Jv il; i' ',f'U

.{*:)r # rFt')';riG
5523.Dari Ibnu Syihab, U*, OOUrr* U", Al Hasan (dua

putra Muhammad bin Ali), dari bapak keduanya, dari Ali RA, dia

berkata, "Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah pada perang

Khaibar dan melarang makan daging keledai jinak."

*?" *Ut-u:Js yt* / /.e 
'*,P i W *

,o.?. t! ., t.. ,ri, tlo..-. 6

...1iilr rF e|€r3 j;t lF e';t;rb',
5524.r* ,*"*-ad bin Ali, dari Jabir bin Abdullah, dia

berkata, "Nabi SAW melarang makan daging keledai pada perang

Khaibar dan memberi keringanan makan daging kuda."

c rc. 1,
f'6.' AJJI

'et 
e':i ej qtt :t;t ,f 

r+* 
4; ,ic'^;i f

*it t; * *.t;)?\t ,*'o\t 4 ,'tv

5525-5526. Dari Syu'batr, dia berkata, Adi menceritakan

kepadaku, dari A1 Bara' dan Ibnu Abi Aufa RA, keduanya berkata,

'Nabi SAW melarang makan daging keledai."
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5527. Dari Ibnu Syihab, sesungguhnya Abu Idris mengabarkan

kepadanya, sesungguhnya Abu Tsa'labah berkata, "Rasulullah SAW
melarang makan daging keledai jinak." Hadits ini diriwayatkan juga

oleh Az-Zubaidi dan Uqail dari Ibnu Syihab. Malik, Ma'mar, Al
Majisyrn, Yunus, dan Ibnu Ishak berkata dari Az-Zuhn, "Nabi SAW
melarang makan semua binatang buas yang bertaring."

ir Ji, ri ib \t *, *u,6 ; ,.:tV # € a;)'*':Jw,e 
i;c'V .'fiir*f ,iui-,e ;ie & rlL,lt *

,p a'>tb t:u llu .'/5t'*i :Jw ,G;;C'i .*)r'dtf

5528. Dari Ayyub, dari Muhammad, dari Anas bin Malik RA,
"Sesungguhnya Rasulullah SAW didatangi seseorang dan berkata,
'Keledai-keledai telah dimakan'. Kemudian datang lagi seseorang dan

berkata, 'Keledai-keledai telah dimakan'. Setelah itu datang seseorang

dan berkata, 'Keledai-keledai telah musnah'. Maka beliau
memerintahkan seseorang berseru di antara manusia, 'sesungguhnya

Allah dan Rasul-Nya melarang kalian makan daging keledai jinak,
sesungguhnya ia adalah kotor'. Maka periuk-periuk dibalik padahal

sedang mendidih memasak daging."
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5529, Amr berkata: Aku berkata kepada Jabir bin Zaid,

"Mereka mengaku bahwa Rasulullah SAW melarang makan (daging)

keledai jinak." Dia berkata, "sungguh pernyataan itu biasa dikatakan

Al Hakam bin Amr Al Ghifari kepada kami di Bashrah. Namun, ia

tidak diterima oleh Al Bahr (lautan ihnu) Ibnu Abbas seraya membaca

ayat, "Katakanlah, 'Tiadalah alu peroleh dalam wahyu yang

diw ahyukan kep adaku, s esuatu y ang diharamkan' . "

Keterangan Hadits:

(Bab daging keledai jinak). Tinjauan terhadap sikap Imam

Bukhari yang tidak menetapkan hukum masalatr ini sama seperti

tinjauan pada bab sebelumnya. Namun, pendapat yang benar

berkenaan dengan keledai adalatr dilarang memakannya. Berbeda

halnya dengan hukum makan daging kuda. Kata insiyyaft dinisbatkan

kepada kata uns (inak). Terkadang disebut }uga anasiyyaft. Menurut

Ibnu Atsir, dalam perkataan Abu Musa A1 Madani terdapat indikasi

bahwa kata ini dibaca unsiyyah, artinya sesuatu yang terbiasa dengan

rumatr-rumah. Kata uns juga merupakan lawan dari kata wahsyah

(liar). Namun, tidak ada dalil dalam hal itu, karena Abu Musa

mengatakannya dengan kata-kata anasiyyah. Sementara AI Jauhari

telah menegaskan bahwa anas merupakan lawan dari kata wahsyah.

Namun, tak ada satu riwayat pun yang menyebutkan kata uns padahal

bisa saja dilafalkan demikian. Benar bahwa Abu Musa membantah

riwayat dengan kata insiyyaft. Namun, pemyataan ini dikomentari

Ibnu Atsir, "Jika yang dimaksud adalah dari segi riwayat, maka
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mungkin diterima. Namun jika tidak, maka perlu diketahui bahwa kata

seperti itu dikenal dalam bahasa. Penisbatannya adalah kepada kata

ins." Kemudian disebutkan dalam hadits Abu Tsa'labah dan selainnya

dengan kata ahliyyah sebagai ganti insiyyah." Dat'. penyebutan sifat

insiyyah fiinak) disimpulkan tentang bolehnya makan keledai liar.

Bahkan hal ini sudah disebutkan dengan tegas dalam hadits Abu

Qatadah pada pembahasan tentang haji.

z:* 7 fi $ehubungan dengan ini disebutknn dari Salamah).

Dia adalah Salamah bin Al Akwa'. Haditsnya sudah disebutkan

melalui sanad yarlg maushul pada pembahasan tentang peperangan.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan melalui
Shadaqah, dari Abdah, dari Ubaidillah, dari Salim, dari Ibnu Umar
RA. Abdah yang dimaksud adalah Ibnu Sulaiman. Sedangkan

Ubaidillah adalah Al Umari.

Abdullah bin Numair dari Ubaidillah yang dikutip Imam Muslim, dan
juga Muhammad bin Ubaid darinya seperti disebutkan pada

pembahasan tentang peperangan. Kemudian Imam Bukhari
menyebutkannya dari Yahya Al Qaththan dari tlbaidillah, dari Nafi'
saja. Adapun kalimat, "Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu
Mubarak", dimana riwayat yang dimaksud sudah disebutkan melalui
sanad yarLg maushul pada pembahasan tentang peperangan.

t', V lt # g,e :eiui i',ltl: (Abu (Jsamah berkata, *Dari

Ubaidillah dari Salim"). Atsar ini disebutkan dengan sanad yang
maushul pada pembahasan tentang peperangan melalui jalurnya.

Dalam riwayatnya dipisahkan pula antara hukum makan bawang

dengan keiedai. Oleh karena itu, jelas bahwa larangan makan bawang

berasal dari riwayat Nafi'. Sementara larangan makan daging keledai

hanya berasal dari riwayat Salim. Ini adalah penjelasan yang bagus.
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Namun, Yahya menceritakan riwayat itu dari Salim dan Nafi'

sekaligus disertai penggabungan. Lalu sebagian periwayat menukil

darinya sesuai nukilan syaiklurya, karena berpatokan kepada makna

zhahtr p ernyataan mutlak.

Kedua, hadits Ali yang disebutkan secara ringkas dan sudah

dipaparkan secara lengkap padapembahasan tentang nikah.

Ketiga, hadits Jabir yang sudatr disebutkan pada bab

sebelumnya.

Keempat dan kelima, hadits Al Bara' dan Ibnu Abi Aufa yang

disebutkan secara ringkas. Hadits ini sudah disebutkan juga dari

keduanya dengan redaksi yang lebih lengkap daripada yang terdapat

pada pembahasan tentang peperangan. Dia menyebutkannya secara

tersendiri di tempat ini serta pada pembahasan tentang ketetapan

seperiima rampasan perang dari Ibnu Abi Aufa, dan di dalamnya

terdapat tambahan perselisihan mereka tentang sebabnya.

Keenam, hadits Abu Tsa'labah yang diriwayatkan melalui

Ishaq, dari Ya'qub bin Ibrahim, dari bapaknya, dari Shalih, dari Ibnu

Syihab, dari Abu Idris. Ishaq yang dimaksud adalah Ibnu Rahawaih.

Ya'qub bin Ibrahim adalah Ibnu Sa'id. Sedangkan Shalih adalah Ibnu

Kaisan.

,p3|j#1r fi.tr {ptr It ii p, # io' ,J- lt Ji:)??

7W .ct ;2 (Rasulullah SAW mengharamkan makan daging keledai

jinak. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Az-Zubaidi dan Uqail dari

Az-Zuhri). Riwayat Az-Zubaidi disebutkan An-Nasa'i dengan sanad

yang maushul dari jalur Baqiyah, dia berkata, *Az-Zubaidl

menceritakan kepadaku, j;t ?i ,*3.L#' 'n 
?u €, ,:E fi * g

lrlb\i \ettau melarang semua binatang buas yang memiliki taring,

dan melarang maknn daging keledai iinafr). fuwayat Uqail disebutkan

Ahmad dengan sanad yarLg maushul seperti lafazh pada bab di atas
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disertai tambahan, L.t 'n 
?U q; ,F fi3 {ao" semua daging

binatang buas yang memiliki taring). Pembahasan tentang ini akan

disebutkan berikutnya. An-Nasa'i mengutip melalui jalur lain dari

Abu Tsa'labah dan disebutkan kisah dengan redaksi, e'r;t t €:f
h' ow At ;A,W ri;i 1\,; r;+i,7V ;ar, F *t *v h'

Jvi | #?, /, ir l'ot tt ,,ssei )* i flt * *) ito 6,o*i
berperang bersama Nabi SAW ke Khaibar dan manusia mengalami

kelaparan. Mereka mendapatknn keledai-keledai piaraan, lalu
menyembelih sebagiannya. Makn Nabi SAW memerintahkan

Abdurrahman bin Auf untuk berseru, "Ketahuilah, sesungguhnya

daging-daging keledai piaraan tidak halal ".).

U, g ,'q-p!jr f O6J;l'i.$ ,r,i: Lrl*tati "#) E6'J,6:)

LQt'n 7U ,{, ,SS ,f *j *V ?ot 1* lUotit , Ma'mar, Al Majisyun,

Yunus, dan Ibnu Ishaq berkata, "Diriwayatkan dari Az-Zuhri, 'Nabi

SAW melarang memakan semua binatang buas yang memiliki
taring'.'). Maksudnya, mereka ini tidak menyinggung soal daging

keledai. Hadits Malik akan disebutkan dengan sanad yang maushul

pada bab berikutrya. Adapun hadits Ma'mar dan Yunus disebutkan Al
Hasan bin Sufyan melalui sanad yang maushul dad. Abdullah bin Al
Mubarak dari keduanya. Sedangkan hadits Al Majisyun (Yusuf bin
Ya'qub bin Abu Salamah) diriwayatkan Imam Muslim dengan sanad

yang maushul melalui Yahya bin Yahya, darinya. Kemudian hadits

Ibnu Ishaq dinukil Ishaq bin Rahawaih dengan sanad yang maushul

melalui Abdah bin Sulaiman dan Muhammad bin lJbaid darinya.

Ketujuh, hadits Anas tentang seruan larangan makan daging

keledai. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa yang

menyerukan hal itu adalah Abu Thalhah. Hal ini dinisbatkan An-

Nawawi kepada riwayat Abu Ya'la, maka dianggap sebagai

ketidaktelitian darinya. Imam Muslim menyebutkan pula bahwa Bilal
menyerukan hal tersebut. Baru saja disebutkan dalam riwayat An-
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Nasa'i bahwa yang menyerukannya adalah Abdun"ahman bin Auf.
Barangkali pada awalnya Abdurrahman menyerukan larangan secara

mutlak. Kemudian Abu Thalhah dan Bilal menyerukan pula, tetapi

disertai tambahan redaksi, rJJI)')F #;: )i:"it *i;'e |*l 69
(Sesungguhnya ia adalah kotor, maka periuk-penukdibalik sementara

ia sedang mendidih memasak daging). Dalarn kitab Syarh Al Kabir
karya Ar-Raf i disebutkan bahwa yang menyerukannya adalah Khalid
bin Al Walid. Namun, pernyataan ini tidak benar, karena Khalid tidak
turut dalam perang Khaibar dan dia masuk Islam sesudah penaklukan

Khaibar.

;;it *i :lcs ov iiv lseseorang datang kepadanya dan

berkata, "Keledai-keledai telah dimakan".). Saya belum menemukan

keterangan tentang nama laki-laki yang dimaksud dan tidak pula yang

datang sesudahnya. Mungkin juga hanya safu orang, sebab pada

awalnya dia berkata, "Keledai-keledai telah dimakan." Barangkali

Nabi SAW tidak mendengarnya atau belum ada perintah tentang itu.

Demikian juga ketika dia datang pada kali kedua. Namun, ketika dia
berkata pada kali ketiga, "Keledai-keledai telatr punah", karena

banyaknya disembelih untuk dimasak, bertepatan turun perintah yang

mengharamkannya. Barangkali ini landasan mereka yang mengatakan,

"Sesungguhnya dilarang makan dagrng keledai itu dikarenakan

keledai adalah sebagai sarana angkutan manusia", seperti yang akan

dijelaskan.

Kedelapan, hadits Jabir bin Zaid yang diriwayatkan melalui

Ali bin Abdullah, dari Sufyan, dari Amr. Suffan yang dimaksud

adalah Ibnu Uyainah dan Amr adalah Ibnu Dinar.

,uJ i /r4.& (Alat berkata kepada Jabir bin Zaid). Dia

Adalah Abu Asy-Sya'tsa' Al Bashri.

t:#:j- (Mereka mengatakan). Saya belum menemukan

keterangan tentang nama salah seorang di antara mereka. Pada bab
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sebelumnya sudah disebutkan bahwa Amr bin Dinar meriwayatkan hal

itu dari Muhammad bin Ali dari Jabir bin Abdullah. Kemudian di

antara para periwayat ada yang mengatakan darinya dari Jabir tanpa

perantara.

s$r;sry 'Jq/rt tie i'#t U;it- og ts g"*yotaan itu

biasa dilratakan Al Halmm bin Amr Al Ghifari kepada kami di

Bashrah). Al Humaidi menambahkan dalam Musnad-nya dari Sufyan

melalui sanad irn, -o h' ,p iiot J?3 * ti&';. #t'gi; JEitE 'r;-

& (Pernyataan itu biasa dikatakan Al Hakam bin Amr dari

Rasulullah SAY|/). Abu Daud meriwayatkannya secara marfu'dari Ibnu

Juraij, dari Amr bin Dinar yang digabungkan dengan hadits Jabir bin

Abdullah tentang larangan makan daging keledai. Namun, dia tidak

menegaskan penisbatan hadits Al Hakam kepada Nabi SAW.

,r# i.t Ht U; ,j ,#t @kan tetapi Al Bahr fiautan ilmuJ

tbnu Abbas tidak sependapat dengan itu). Kata al bahr (samudera)

merupakan sifat bagi Ibnu Abbas disebabkan luasnya ilmu Ibnu

Abbas. Ini termasuk gaya bahasa yaflg mendahulukan sifat sebelum

yang disifati dalam rangka memuliakan yang disifati. Seakan-akan

kata itu telah menjadi pengenal tersendiri baginya. Hanya saja

namanya tetap disebutkan meski gelar itu sudah demikian masyhur

bagrnya, karena mungkin masih s:tmar bagi sebagran orang. Dalam

riwayat Ibnu Juraij disebutkan, u,,V'i) U-i ;"11 U.i iii fuamun al

bahr 
-mal<sudnya 

Ibnu Abbas- tidak sependapat dengan itu). Hal

ini mengindikasikan bahwa dalam riwayat Ibnu Uyainah terdapat

perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits.

$:-r Ul 
-€3i q. 'rzt x Je) i,i'i (Dan dia membaca,

"Kataknnlah, "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan

kepadalat, sesuatu yang diharamkan".). Dalam riwayat Ibnu

Mardawaih --dan dinyatakan shahih oleh Al Hakim- dari jalur

Muhammad bin Syarik, dari Amr bin Dinar, dari Abu Asy-Sya'tsa',
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dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Biasanya orang-orang jahiliyah makan
sesuatu dan meninggalkan sesuatu karena merasa jijik. Lalu Allah
mengutus Nabi-Nya dan menurunkan kitab-Nya serta menetapkan
yang halal dan yang haram dari-Nya. Apa yang Dia halalkan, maka

itulah yang halal, dan apa yang Dia diharamkan, maka itulah yang

haram. Sedangkan yang Dia tidak jelaskan, maka itu adalah yang

dimaafkan. Lalu beliau membaca ayat,'Katakanlah, 'Tiadalah aku

peroleh .. .' hingga akhir ayat."

Berdalil dengan ayat ini untuk menghalalkan sesuatu hanya

berlaku pada hal-hal yang tidak ditemukan nash (pernyataan tekstual)

dari Nabi SAW yang mengharamkannya. Sementara dalam persoalan

ini banyak riwayat yang mengharamkannya. Pernyataan tekstual yang

mengharamkan lebih diutamakan daripada pemyataan umum yang

menghalalkan, dan juga lebih diutamakan daripada analogi (qiyas).

Pada pembahasan tentang peperangan disebutkan bahwa Ibnu
Abbas tidak memberikan pendapatnya tentang larangan makan daging
keledai. Maksudnya, apakah larangan itu karena makna khusus atau

untuk selamanya. Dalam kitab itu disebutkan dari Asy-Sya'bi bahwa

Ibnu Abbas berkata, "Aku tidak tahu, apakah Rasulullah SAW
melarang memakarurya karena ia merupakan sarana angkutan bagi
manusia sehingga tidak disukai bila angkutan mereka habis, ataukah

beliau SAW mengharamkan selamanya saat perang Khaibar?"
Pernyataan yang menunjukkan keraguan ini lebih shahih dibanding

berita yang disebutkan darinya tentang penegasan 'latar belakang'
pengharamannya. Demikian juga diriwayatkan Ath-Thabarani dan

Ibnu Majah dari jalur Syaqiq bin Salamah, dari Ibnu Abbas, dia

berkata, ;pt * esc,; agrti ';;it ti * ?nt t* lt J'bj ?? 6t
(Sesungguhnya Rasulullah SAW mengharamknn keledai jinak, karena

takut hewan tunggangan menjadi sedikit). Sanad riwayat ini lemah.

Pada pembahasan tentang peperangan disebutkan dalam hadits Ibnu

Abi Aufa, '#ri il #'1 w ,# tfrl rfi $:rt t! (Kami pun
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memperbincangkan bahwa larangan makan keledai disebabknn ia
dimasak sebelum dikeluarkan bagian seperlima). Sebagian lagi

berkata, "Ia dilarang karena biasa makan kotoran."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, semua kemungkinan ini 
-tentang

apakah larangan itu disebabkan belum dikeluarkan bagian seperlima,

atau karena memakan kotoran, atau karena dirampas- dihapus oleh

hadits Anas yang telah disebutkan, yang didalarnnya disebutkan, q'!
"gis $esunggphnya ia adalah najis). Demikian pula perintah mencuci

bejana dalam hadits Salamah. Al Qurthubi berkata, "Kalimat
'sesungguhnya ia adalah najis' sangat jelas menunjukan bahwa kata
ganti itu sebagai ganti kata 'keledai', sebab keledai adalah objek
pembicaraan yang diperintahkan ditumpahkan dari periuk, lalu
disuruh mencucinya." Ini adalah hukum sesuatu yang tercemar najis.

Dengan demikian, disimpulkan tentang pengharaman memakannya.

Hal ini menunjukkan pengharaman itu karena dzatnya bukan karena

faktor lain.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Perintah membalikkan periuk
sangat jelas menunjukftan sebab pengharaman daging keledai. Lalu
disebutkan sebab-sebab lain bila salah satunya sah dinisbatkan kepada

Nabi SAW, maka harus dijadikan dasar dan pedoman. Namun, tidak
ada larangan bahwa satu hukum memiliki beberapa sebab yang

menjadi dasar penetapannya. Hadits Abu Tsa'labah sangat tegas

menunjukkan pengharamannya. Mengenai alasan 'khawatir
tunggangan menjadi sedikit' dijawab Ath-Thahawi dengan

membandingkarurya dengan kuda, sebab dalam hadits Jabir, masalah

larangan makan daging keledai dan izin makan daging kuda,

disebutkan secara beriringan. Seandainya sebab pelarangan itu adalah

'kekhawatiran hewan tunggangan menjadi sedikit' maka kuda lebih
patut dilarang untuk dimakan dagingnya mengingat jumlahnya yang

sangat sedikit saat itu dan sangat dibutuhkan. Adapun argumentasi

mereka yang berdalil dengan ayat dalam surah Al An'aam dijawab
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bahwa ia tergolongmakkiyah (turun sebelum hijrah). Sementara hadits

yang mengharamkan lebih akhir sehingga harus diutamakan.

Disamping itu, teks ayat merupakan berita tentang hukum yang ada

saat ia turun, dimana saat itu belum ada makanan yang diharamkan

selain yang disebutkan. Lalu turun sesudahnya --di Madinah- hal-

hal yang belum disebutkan dalam ayat itu, seperti pengharaman

khamer dalam ayat surah Al Maa'idah. Dalam surah ini terdapat juga

pengharaman apa yang disembelih untuk selain Allah serta hewan

mati dicekik... Begitu pula pengharaman makan binatang buas serta

serangga."

An-Nawawi berkata, "Pengharaman makan daging keledai

jinak merupakan pendapat mayoritas ulama, sahabat, dan generasi

sesudahnya. Kami belum menemukan seorang pun di antara sahabat

yang menyelisihi hal itu, kecuali Ibnu Abbas RA. Dalam madzhab

Maliki ditemukan tiga pendapat dan yang ketiganya menyatakan

makruh." Adapun hadits yang diriwayatkan dari Ghalib bin Al Hurr,

dia berkata , ',*:\) ,f Ll-, rl ,*f ei , d! e';<i "C ,1-, u.Ai

,1; b.aiulz,$\t F i,#-d? g\itit'p: *vht;; yt',Sr,t

{-F d;r hi o W? 6y ;!f ,#'e'a)ri'i,i ,SG lxamt

ditimpa kemarau, tidak ada di antara hartaku yang aku beri maknn

keluargaku selain keledai-keledai yang gemuk. Aku datang kepada

Rasulullah SAW dan berkata, "sesungguhnya engkau mengharamkan

daging keledai jinak dan kami telah ditimpa kemarau." Beliau

bersabda, "Berilah makan keluargamu dari keledaimu yang gemuk.

Sesungguhnya aku mengharamkannya karena apa yang disekitar

perknmpungan".) Maksudnya, makan kotoran. Sanad hadits ini lemah

dan kandungannya syadz (gan:il) menyelisihi hadits-hadits shahih,

maka yang dijadikan pegangan adalah hadits-hadits shahih tersebut.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan_ Ath-Thabarari dari

Ummu Nashr Al Muharib iyah, * &, # ht ,k n, jFl ',SA larbi
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b:li'u*,6,J6,e lri:g.$r ylii'l<:t e7'df :Juizlt\ ;;it
(seorang lahi-laki bertanya lcepada Rasulullah SAll tentang keledai

piaraan. Beliau bertanya, "Bulcankah ia makan rerumputan dan

pepohonan?" Dia menjawab, "Benar." Beliau bersabda, "Makanlah

dari dagingnya"). Ibnu Abi Qutaibatr meriwayatkan dari seorang

laki-laki bani Munah dengan kalimat, "Aku bertanya", lalu disebutkan

seperti di atas. Namun, kedua sanad riwayat ini masih

diperbincangkan. Kalaupun keduanya akurat, maka kemungkinan

sebelum ditetapkan pengharaman.

Ath-Thahawi berkata, "Kalaupun dinukil riwayat yang

mutawatir dari Rasulullah SAW tentang haramnya keledai jinak,

tetapi menurut logika hal itu berkonsekuensi tentang penghalalannya,

karena semua hewan piaraan atau jinak yang diharamkan, maka

diharamkan pula saat ia menjadi liar, misalnya babi. Sementara dalam

masalah ini ulama sepakat menghalalkan keledai liar, maka secara

logika keledai jinak juga halal." Saya (Ibnu Hajar) katakan, klaimnya
tentang adanya kesepakatan ulama (ijma) tidak dapat diterima, karena

kebanyakan hewan jinak berbeda dengan hewan liar yang sejenisnya,

seperti kucing.

Pelaiaran yans dapat diambil

1. Penyembelihan tidak dapat mensucikan binatang yang tidak
halal dimakan.

2. Segala sesuatu yang najis karena bersentuhan dengan najis,

maka cukup mencucinya satu kali, karena dalam hadits itu

hanya diperintahkan mencuci tanpa diberi batasan, dimana bila
sudah dicuci satu kali, maka dapat dikatakan telah

menlalankan perintah, dan menurut hukum dasar tidak ada

tambahan bagi perintah yang ada.
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J.

4.

Hukum asal pada sesuatu adalah mubah (boleh), karena para
sahabat telah menyembelih keledai dan 6smasaknya tanpa
memperrnasalahkannya, padahal sangat banyak faktor yang

menunjang untuk bertanya tentang perkara yang musykil.

Pemimpin pasukan harus memeriksa keadaan anggotanya.
Barangsiapa yang dia lihat melakukam hal yang tidak
diperbolehkan dalam syariat, maka harus segera melarangnya,

baik secara langsung atau melalui perantara, seperti
memerintahkan seseorang untuk mengumrmkannya. Hal ini
dilakukan agar mereka tidak terpedaya atas sikap diam
pemimpin sehingga mereka mengira perbuatan itu
diperbolehkan.

29. Memakan Binatang Buas yang Memiliki Taring

9 ci,, , ) t ..?., /az! t...2 t.... , t t t,,,.$-pJl..p d-,":.:+ul) 4+ i\ J-") dy- 6.G

5530. Dari Ibnu Syihab, dari Abu Idris Al Khaulani, dari Abu
Tsa'labah RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang makan

setiap binatang buas yang memiliki taring."

Yunus, Ma'mar, Ibnu Uyainah, dan Al Majisyun, dat', Az-
Zu.hrijuga menukil sepertinya.

Keterangan Hadits:

(Bab memakan binatang buas yang memiliki taring). Imam
Bukhari tidak menegaskan hukum masalatr ini" karena adanya

tti ,^-?nt *>r# ori * ;.i'-atni\,r: r qW it*
.LQtu 76gtk ,fi *,# *rg,ht,k itJ;,
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perselisihan atau unhrk memberikan perincian seperti yang akan kami
jelaskan.

L#t g (Daripada binatang-binatang buas). Akan disebutkan

pada pembahasan tentang pengobatan dengan redaksi, {",1t 
'U

(daripada binatang buas), maksudnya bukan untuk menunjukkan
bentuk tunggal, tetapi ia adalatr isim jenis. Dalam riwayat Ibnu
Uyainatr pada pembahasan tentang pengobatan juga dari Az-Ztthi, dia
berkata, i'3t' .*( ,F'Cai ls @an alat tidak mendengarnya hingga

alat datang ke Syam). Imam Muslim meriwayatkan dari Yunus dari
Az-Ztthi, "Dan aku tidak mendengar hal itu dari ulama kami di Hijaz
hingga Abu Idris menceritakan kepadaku dan dia termasuk ahli fikih
penduduk Syam." Seakan-akan hadits i"Ibaidah bin Suffan Al Madani
dari Abu Hurairah RA belum sampai kepada Az-Zlrhi. Hadits ini
shahih sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari jalurnya, ,Si'JS

;t; ^lS6 g., b 76 (setiap binatang-binatang buas yang memiliki

taring, maka memakannya adalah haram). Imam Muslim
meriwayatkan juga dari Maimun bin Mihran, dari Ibnu Abbas, e
Pt'u fi $,Fi 9*tb 7u,tr,F t {,i *v?n, & lt l?.
(Rasulullah SAW melarang [makanJ setiap binatang buas yang
memiliki taring dan setiap burung yang memiliki cakar). Kata mikhlab
(cakar) untuk burung sama dengan dzufr (hkrl) untuk hewan lainnya,
tetapi ia lebih keras dan lebih tajam, sehingga srlma seperti taring
untuk binatang buas. At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Jabir, dia
berkata, ,€, ,Y) )9tflAUl,';;it *t *o ?tt e lt Jh ??

Pt n fi $ Si g*t'n 7u (Rasutultah SAW mengharamkan

keledai jinak, daging bighal, dan semua binatang buas yang memiliki
taring, serta semua burung yang memiliki cakar). Keterangan senada

ditemukan juga dalam hadits Irbadh bin Sariyah dengan tambahan, iy-

fr (pada perang Khaibar).
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Ui i;.s (Hadits ini

diriwayatkan juga oleh Yunus, Ma'ma4 Ibnu Uyainah, Al Majisyun,

dari Az-Zuhri). Pada pembahasan yang lalu sudah diterangkan nama-

nama mereka yang mengutip riwayat-riwayat ini dengan sanad yang

maushul, kecuali Ibnu Uyainah yang telah saya isyaratkan pada bab

ini. At-Tirmidzi berkata, "Demikianlah praktek yang dilakukan

kebanyakan ulama dan sebagian mereka mengatakan tidak

diharamkan. Ibnu Wahab dan Ibnu Abdil Hakam meriwayatkan dari

Malik sama seperti Jumhur." Ibnu A1 Arabi berkata, "Pendapat yang

masyhur darinya menyatakan makruh." Kemudian Ibnu Abdil Barr

berkata, "Terjadi perbedaan riwayat mengenai hal ini dari Ibnu Abbas,

Aisyah, Jabir, dan Ibnu lJmar, tetapi melalui jalur yang lemah. Ia

adalah perkataan Asy-Sya'bi dan Said bin Jubair. Mereka berdalil

dengan cakupan umum ayat, lqi I # (Katakanlah aku tidak

mendapati). Sebagai jawabannya dikatakan bahwa ayat itu makkiyyah

sedangkan hadits yang mengharamkan ditetapkan sesudah hijrah. Oleh

karena itu, ayat tersebut hanya menyebutkan hal-hal yang tidak haram

saat ia turun dan tidak ada penafian hal-hal yang diharamkan

dikemudian hari. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat dalam

surah Al An'aam khusus untuk binatang ternak, karena sebelumnya

telah disebutkan cerita kaum jahiliyyah yang mengharamkan d"luP?\

pasang hewan berdasarkan akal mereka, maka turunlah ayat, .laf '! $
t1:fr j\,g':i q (Katakanlah, "Tiadalah aht peroleh dalam wahyu

yang diwahyukan kepadalat, sesuatu yang diharamkan".) Maksudnya,

di antara apa yang diharamkan kaum jahiliyah, selain bangkai dan

darah yang memancar. Hal ini tidak tertolak oleh keberadaan daging

babi yang disebutkan bersamanya, karena ia diiringi oleh illat (alasan)

pengharaman, yaitu keberadaannya sebagai sesuatu yang najis'

Imam Al Haramain menukil dari Imam Syaf i bahwa dia

berpatokan dengan sebab yang khusus jika disebutkan pada kisah

seperti ini, karena dia tidak menjadikan ayat itu hanya terbatas pada
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maknanan yang diharamkan disebutkan kata yang berindikasi umum.

Hal itu karena ia disebutkan berkenaan dengan orang-orang kafir yang

menghalalkan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih

untuk selain Allah, serta mengharamkan berbagai perkara yang

dihalalkan syariat. Sepertinya ayat itu bermaksud menjelaskan kondisi

mereka, dan mereka menentang kebenaran. Seakan-akan dikatakan,
"Tidak ada yang haram, kecuali apa yang kamu halalkan." Hal ini
dilakukan sebagai bantahan terhadap mereka. Al Qurthubi menukil
dari sebagian ulama bahwa ayat dalam surah Al An'aam turun pada

Haji Wada' sehingga menjadi nasikh (menghapus hadits-hadits yang

mengharamkan). Namun, hal itu ditolak karena ayat tersebut adalah

Makkiyyah sebagaimana ditandaskan oleh kebanyakan ulama. Hal ini
dikuatkan oleh ayat-ayat yang berisi bantahan kepada orang-orang

musyrik Arab atas perbuatan mereka yang mengharamkan binatang

temak dan mengkhususkannya untuk sembahan-sembahan mereka

sebagaimana yang telah disebutkan. Semua iru adalah sebelum hijrah
ke Madinah.

Mereka yang mengharamkan apa yang disebutkan dalam

hadits berbeda tentang maksud binatang yang memiliki taring.

Dikatakan, "Ia adalah hewan yang menjadikan taringnya sebagai

kekuatannya dan digunakannya untuk berburu serta memangsa sesuai

tabiafirya, seperti singa, harimau, burung elang. Adapun yang tidak
mengejar mangsa seperti dhab'(sejenis anjing hutan) dan musang,

maka tidak masuk golongan ini. Inilah yang disebutkan Imam Syaf i,
Al-Laits, dan yang mengikuti keduanya. Mengenai dhab' telah

disebutkan hadits-hadits yang menghalalkannya dengan derajat yang

bisa diterima. Adapun musang disebutkan pengharamannya dalam

hadits Khuzaimah bin Juz' yang dikutip At-Tirmidzi dan Ibnu Majah,

tetapi s anad-nya lemah.
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30. Kutit Bangkai

:'?Li i?i 1' +, i' '"#Ll qW ;t A: ,jG g* ,r
*') ,)L ht ,* ir'J;, o( ;7i t:{" ht ,;*, u& G xt

ct :iG I ,;t'ri,i \wrauriiair >ti ,iw g ,?}
,atri'G

5531. Dari Shalih, dia berkata: Ibnu Syihab menceritakan

kepadaku, sesungguhnya Ubaidillah bin Abdullah mengabarkan

kepadanya bahwa Abdullah bin Abbas RA mengabarkan kepadanya,

"Rasulullah SAW melewati bangkai kambing, maka beliau bersabda,

'Mengapa kalian tidak memanfaatknn lculitnya? ' Mereka berkata,

'Sesungguhnya ia adalah bangkai'. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya

[bangkni ituJ diharamkan memakannya'."

,t* c.t'e:Jv -#;'*.*"d;,ictte u.*G *
'v 

:'Jt;- # * &:, # \, ,a dt'; ,irt Gi:L ?'i 6,
\Q.Cg..r#t',: qf9i 

'c
5532. Dari Tsabit bin Ajlan, dia berkata: Aku mendengar Sa'id

bin Jubair berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas RA berkata, "Nabi

SAW melewati kambing yang telah menjadi bangkai, lalu beliau

bersabda, 'Ada apa bagi pemilihtya, sekiranya mereka memanfaatkan

kulitnya? "'
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Keteransan Hadits:

(Bab laiit bangkai). Pada pembahasan tentang jual-beli diberi

tambahan, "sebelum disamak". Pada pembatrasan tentang jual beli
diberi batasan dengan kata 'disamak', dan pada bab di atas disebutkan

secara mutlak tanpa diberi batasan, sehingga pernyataan yang mutlak
ini dipahami dalam konteks yang diberi batasan. Imam Bukhari

meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Abu Shalih bin Kaisan.

aU:{ 7 (Metewati knmbing). Demikian disebutkan oleh,'
mayoritas periwayat dat'. Az-Zrrhi. Sementara sebagian periwayat

dari Az-Zulti memberi tamhahan,'Dari Ibnu Abbas dari Maimunah."
Demikian diriwayatkan Imam Muslim dan selainnya dari Ibnu

Uyainah. Riwayat yang kuat menurut para ahli hadits pada hadits Az-
Z.thn tidak menyebutkan nama "Maimunah". Memang benar, Imam

Muslim dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Amr bin
Dinar, dari Atha', dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Maimunah

mengab arkan kepadanya. "

r4at7\ (Dengan lailitnya). Ihaab artinya kulit yang belum

disamak. Menurut sebagian, ia adalatr kulit yang sudah disamak

maupnn yang belum disamak. Bentuk jamaknya adalah ahab atau

uhub.Imam Muslim menambahkan dari jalur Ibnu Uyainah, ";:i+t X
g)'$frl$'rffi.n t4.t6! (mengapa kalian tidak mengambil lailitnya, lalu

meny amak dan memanfaatkannya) . Imam Muslim meriwayatkan juga

dari Ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Atha', dari Ibnu Abbas

sama sepertinya, dia berkata, ),) fii;iti 'otl;.i Eay rybt tf (mengapa

mereka tidak mengambil lailitnya, lalu menyamak dan

memanfaatkannya). Ia memiliki pendukung dari hadits Ibnu Umar
yang diriwayatkan Ad-Daruquthni, dia berkata, "Hadits ini hasan."
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^* fdi 
'r-9iti 

(Mereka berkata, "sesungguhnya ia adalah

bangkai"). Saya belum menemukan penjelasan tentang orang yang

berkata.

+gl i; r,Jlyi,SA (Beliau berkata, "sesungguhnya [bangkai ituJ

diharamlran memakannya").Ibnu Abi Jamrah berkata, "Dalam hadits
ini terdapat keterangan yang membolehkan menanggapi perkataan

Imam (pemimpin) sehubungan perintahnya yang belum dipahami

maknanya oleh yang mendengamya. Seakan-akan mereka berkata,
'Bagaimana engkau memerintahkan kami memanfaatkannya

sedangkan engkau telah mengharamkannya atas kami?' Oleh karena
itu, beliau menjelaskan sisi pengharaman kepada mereka."

Berdasarkan hadits ini dapat disimpulkan tentang bolehnya
mengkhususkan A1 Qur'an dengan Sunnatr, karena dalam Al Qur'an
disebutkan, "Diharamkan atas kamu bangkai." Hal ini mencakup
semua bagiannya dalam segala keadaan, lalu sururah

mengkhususkarurya pada satu bagian saja, yaitu 'memakannya'.
Hadits ini juga berbicara tentang keadaan para satrabat yang sangat

bagus dalam memberikan tanggapan serta fasih dalam berbicara.

Mereka mengumpulkan makna-makna yang banyak dalam satu

kalimat, yaitu "Sesungguhnya ia adalah bangkai."

Az-h)hn menggunakan hadits ini sebagai dalil membolehkan

memanfaatkan kulit bangkai secara mutlak, baik sudatr disamak atau

belum. Namun, dari beberapa jalur yang shahih menyatakan

hendaknya kulit itu disamak, maka ini menjadi dalil bagi jumhur

ulama. Imam Syafi'i mengecualikan bangkai anjing dan babi, karena

menurutnya, dzat keduanya adalah najis. Abu Yusuf dan Daud tidak
mengecualikan apapun, karena berpegang pada konteks umum hadits

di atas. Demikian juga salah satu riwayat dari Malik.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas

dinisbatkan kepada Nabi SAW-, '# i,i6 itillr e: tt\ (apabila kulit
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telah disamak, maka ia telah suci). Sementara Imam Syaf i dan At-
Tirmidzi serta selain keduanya mengutip dari jalur ini dengan redaksi,
';L ui e 76'1. 

u6 ft*ttt apa saja yang telah disamak, maka ia

menjadi suci). Imam Muslim mengutip sanad-nya dan tidak
menyebutkan redaksinya. Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam kitab

Al Mustakhraj melalui jalur ini dengan redaksi tersebut. Kemudian
dalam redaksi Imam Muslim melalui jalur ini dari Ibnu Abbas

disebutkan, i)W 'igl iltat |il,! '* &r # to' ,* iitr ')|,j ai
(kami bertanya kepada Rasulullah SAW tentang itu, maka beliau

b ers ab da, " Menyamalory a merup akan kes u cianny a "). Dalam riwayat
AlBazzar dari jalur lain beliau bersabda, ej"til ;;\t 15.2 1*"nyamak

lailit merupakan kesuciannya). Ar-Rafi'i dan sebagian ahli ushul

menegaskan bahwa redaksi ini disebutkan berkenaan dengan kisah

kambing milik Maimunah. Namun, saya belum menemukan

keterangan tegas tentang itu. Meskipun memang ada kemungkinan
kuat demikian, karena semuanya berasal dari riwayat Ibnu Abbas.

Sebagian ulama berpegang kepada sebab khusus dalam hadits

ini sehingga membatasi kulit bangkai yang boleh dimanfaatkan hanya

bangkai hewan yang boleh dimakan, sebab hadits itu berkenaan

dengan kambing. Pandangan ini menjadi kuat ditinjau dari segi logika
bahwa menyamak tidak dapat lebih mensucikan dibanding dengan

menyembelihnya. Sementara binatang yang tidak boleh dimakan
meskipun disembelih tetap tidak menjadi suci menurut mayoritas
ulama. Demikian juga halnya dengan menyamaknya. Namun, mereka

yang memahami secara umum berpegang kepada cakupan umum teks.

Hal ini lebih utama dibanding berpegang kepada sebab yang khusus.

Begitu pula mereka berpegang dengan konteks umum pemberian izin
untuk memanfaatkailnya, sebab hewan itu adalah suci dimanfaatkan

sebelum mati, maka menyamaknya sesudah hewan itu mati, sama

seperti keadaannya saat hidup.
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Sebagian ulama berpendapat tidak boleh memanfaatkan

sesuatu dari bangkai baik yang disamak atau tidak. Mereka berpegang

kepada hadits Abdullah bin Ukaim, dia berkat u, ,;* hr J'/|:',ar;t Stii

f 'ti ,atal galr c f.# 1 oi o.y p *i *V Xtt eetah datang

kepada knmi surat Rasulullah SAll sebelum wafat, "Janganlah kamu

mengambil manfaat dari bangkai, kulit dan tulang"). Diriwayatkan

Imam Syaf i, Ahmad, ahli hadits yang empat, dan dinyatakan shahih

oleh Ibnu Hibban serta dinyatakan hasan oleh At-Tirmidzi. Dalam

riwayat Imam Syafi'i dan Ahmad serta Abu Daud disebutkan, f-i ,P

t4i. $atu bulan sebelum beliau wafat). At-Tirmidzi berkata, "Ahmad

berpendapat seperti kandungan hadits itu, dan dia berkata, 'Ini adalah

urusan beliau SAW yang terakhir', tetapi kemudian dia
meninggalkannya ketika te{adi kerancuan pada sanad-nya. Hal serupa

dikatakan juga oleh Al Khallal.

Ibnu Hibban menolak mereka yang mengatakan bahwa sanad
hadits itu rancu. Dia berkata, "Ibnu Ukaim mendengar surat itu dibaca

dan mendengarnya dari para gurunya di Juhainah dari Nabi SAW,
maka tidak ada kerancuan." Sebagian mereka menganggapnya cacat

karena munqathi' (terputus), tetapi alasan ini tidak dapat diterima.

Sebagian lagi menganggapnya cacat, karena dalam bentuk surat.

Namun, ini bukan sesuatu yang bisa menurunkan derajat hadits. Ada
pula yang beralasan bahwa Ibnu Abi Laila (periwayatnya dari Ibnu

Ukaim) tidak mendengar langsung dari Ibnu Ukaim. Berdasarkan

riwayat Abu Daud darinya, bahwa dia berangkat bersama beberapa

orang menemui Abdullah bin Ilkaim, lalu dia berkata, "Mereka masuk

dan aku duduk di pintu, lalu mereka keluar dan mengabarkan

kepadaku." Ini menunjukkan bahwa dalam sanad-nya ada orang yang

tidak disebutkan namanya. Namun, telah sah penegasan Abdurrahman

bin Abi Laila bahwa dia mendengarnya dari Ibnu lJkaim, maka tidak

ada pengaruh bagi alasan ini.
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Alasan paling kuat yang dijadikan dasar oleh mereka yang

tidak berpendapat sebagaimana makna zhahh hadits itu adalah karena

bertentangan dengan hadits-hadits yang shahih. Sementara hadits-

hadits shahih tersebut diterima melalui pendengaran langsung.

Sedangkan hadits Ibnu llkaim ini bersumber dari tulisan. Disamping

itu, hadits-hadits tersebut lebih shahih sumbernya. Namun, yang lebih

kuat adalah menggabungkan antara keduanya dengan memahami kata

ihaab untuk kulit yang belum disamak, dan bila sudah disamak tidak
disebut ihaab, tetapi disebut qirbah atau selainnya. Hal ini telatr

dinukil dari para pakar bahasa seperti An-Nadhr bin Syumail. Ini juga
jalur yang ditempuh Ibnu Syahin, Ibnu Abdil Bar, dan Al Baihaqi.

Sungguh telah keliru mereka yang mengompromikan arfiarakeduanya

dengan memahami larangan tersebut berlaku pada kulit anjing dan

babi dengan alasan keduanya tidak disamak. Demikian juga mereka

yang memahami bahwa yang dilarang dimanfaatkan adalah bagian

dalam kulit dan yang diizinkan adalah bagian luarnya. A1 Mawardi
menukil dari sebagian mereka batrwa ketika Nabi SAW wafat, maka

Abdullah berusia satu tahun. Namun, ini adalah perkataan batil,

karena saat itu dia telah dewasa.

Hadits kedua di bab ini diriwayatkan dari Khaththab bin
IJtsman, dari Muhammad bin Himyar, dari Tsabit bin Ajlan, dari Sa'id

bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA. Khaththab bin Utsman adalah Al
Fauzi. Muhammad bin Himyar adalah Al Qudha'i yang berasal dari

Himsh. Demikian juga syaikhnya dan periwayat darinya semuanya

berasal dari Himsh. Mereka tidak memiliki riwayat dalam Shahih

Bukhari selain hadits ini, kecuali Muhammad bin Himyar, dimana dia
memiliki riwayat lain yang telah disebutkan pada pembahasan hijrah
ke Madinah. Adapun Tsabit dinyatakan tsiqah (terpercaya) oleh Ibnu

Ma'in dan Duhaim. Ahmad berkata, "Aku tidak memiliki komentar

tentangnya." Ibnu Adi mengutip baginya tiga hadits gharib. Al Uqaili
berkata, "Haditsnya tidak bisa dijadikan pendukung." Muhammad bin
Himyar dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Ma'in dan Duhaim, tetapi Abu
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Hatim berkata, "Dia tidak bisa dijadikan hujjah." Sedangkan

Khaththab dinyatakan tsiqah oleh Ad-Danrquthni dan Ibnu Hibban.

Hanya saja Ibnu Hibban berkata, "Barangkali dia keliru." Oleh karena

adanya para periwayat ini, maka hadits tersebut hanya dapat dijadikan

pendukung bukan sebagai dalil asaVpokok. Adapun yang dijadikan

dalil asal dalam masalah ini adalah hadits sebelumnya.

Kesimpulannya, hadits yang dimaksud telahkeluar dari status gharib.

Al Khathib mengklaim bahwa hadits tersebut hanya dinukil

para periwayat itu saja. Dia berkata sesudah meriwayatkannya dari

jalur Umar bin Yatrya bin Al Harits Al Harani, "Kakekku, Khaththab

bin Utsman menceritakan kepadaku bahwa hadits ini termasuk

kategori hadits 'aziz darr sumbernya tidak banyak." Kemudian saya

menemukan riwayat pendukung hadits tersebut yang diriwayatkan

Ath-Thabarani dari Abdul Malik bin Muhammad Ash-Shaghani, dari

Tsabit bin Ajlan. Kemudian saya menemukan pula pendukung bagi

Khaththab yang diriwayatkan Al Ismaili dari Ali bin Bahr, dari

Muhammad bin Himyar. Ibnu Abbas memiliki hadits lain yang

semakna dengan ini seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang

sumpatr dan nadzar, dari jalur Ikrimah, darinya, dari Saudah, dia

berkat4 # $.i iA eS Ut; (Seelcor lcambing milik lami mati lalu

kami menyamak lailitnya). Dapat dipastikan bahwa hadits ini selain

hadits pada bab di atas. Ia termasuk yang menguatkan riwayat mereka

yang menambahkan kata 'menyamak' dalarn hadits. Imam Ahmad

meriwayatkannya dengan redaksi cukup panjang dari jalur Simak bin

Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, ?rs:t:*J.66 U6

l!,,,'it:6 ,ujui ,q*';bi ty ,'Jui ,;ti uo i' J?r 6- ,icjui t;i
\&- fb ,*,1# ,tt s3i q.gf r ,lrl trr i6 64:Jui ti5r ii io
"*x-i qfl1t4':6 iJs ,y;r.#'r$S'oy,^41;s,s I €"f:a,5r 16 o'JgJ"'oi

t;. +'c.,:ieite'r&n qk3 (seekor kambing milik Saudah binti Zam'ah

mati, maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, 'Fulanah mati'." Beliau
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bersabda, "Seandainya kalian mengambil lailitnya." Dia berkata,
"Kami mengambil lailit knmbing yang telah mati?" Beliau bersabda,

"Sesungguhnya Allah berfirman, "Katakanlah, 'Tiadalah alu peroleh

dalam wahyu yang diwahyukan kepadala4 sesuatu yang diharamkan
bagi orang yang hendak memalcannya, keanali kalau maknnan itu
banglrai'.' [ayatJ. Sementara lcalian tidak memakannya, dan jika
lralian menyamalotya lalian dapat memanfaatkannya." Dia berknta,
"Kambing itu dibirimkan kepadanya dan dilruliti, lalu latlitnya
diambil dan disamak, kemudian dijadikan qirbah [wadahJ ".).

y, $eetcor kambing). Kata 'anz artinya maa'izah, yaifu

kambing betina, dan ini tidak menafikan riwayat Simak yang

menyebutkan dengan redaksi, il3 UU (seekor kambing mati),karena

maa'iz ftambing betina) bisa juga disebut syaat, seperti kata dha'n
(domba).

31. Misik (Minyak Kesturi)

J;' i$ ,i$ i;;

.* et bls$ ,9', ,t'i olr ,o,*'^:kt i$t
5533. Dari Abu Zw'ah bin Amr bin Jarir, dari Abu Hurairah,

dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *Tidak ada satu lukn yang
didapatkan di jalan Allah, kecaali akan datang pada hari kiamat dan

lukanya mengeluarkan darah; warnanya warna darah, tetapi
aromanya aroma misik (kesturi)."

1o, . c .. o!,ct f .,
d..t f J:f j )-* I *tt €;t f
'rK ,& ;r 6 ,:&:r ,gL:ht' J:"

.A\

,(*Y! At,FG
dlll

/c /

lt!
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ht ,k 4t ,f a \'t ,r., ;; oj ?;r; nj * ,"";"*

P$ S*rst ).tK o'-ilt-, CUt '&t Y :Ju'&': #
y o( fl: ,4 Lfi'af (y, **-1N- oi tygqir 'bu ,.5t

il-, #'of (y, ;$.6.U.N'olt (y EJr es: .l^5 U-., +
a.

.4i* *

5534.Dari Buraid, dari Abu Btrdah, dari Abu Musa *, U*
Nabi SAW, beliau bersabda, "Perumpamaan teman duduk yang shalih

dan teman duduk yang buruk adalah seperti pembawa misik (minyak

lresturi) dan pandai besi. Pembawa misik mungkin memberikan

kepadamu, atau engkau membeli darinya, atau engknu mendapatkan

aroma yang baik darinya. Sedangkan pandai besi mungkin membakar

palraianmu, atau munghin engkau mendapatkan aroma yang tidak

baik darinya."

@:
Misik adalah salah satu jenis minyak wangl yang terkenal' Al

Karmani berkata, "Kesesuaian penyebutannya pada pembahasan

tentang binatang sembelihan adalah karena ia merupakan zat yang

terbuang dari binatang kuang." Saya berkata: Kesesuaiannya dengan

bab sebelumnya adalah bahwa kulit bangkai jika disamak, maka

menjadi suci, sebagaimana yang akan saya sebutkan. Al Jahizh

berkata, "Ia adalah hewan kecil yang berada di Cina, diburu karena

kantong misk, dan juga pusernya. Apabila ditangkap, maka dililit
ikatan dan dibiarkan terjulur hingga darahnya terkumpul. Ketika

disembelih maka dibuka bagian yang dililit ikatan lalu dikuburkan

dengan bulu hingga darah tersebut menjadi beku dan berubah menjadi

minyak wangi yang baik. Padahal sebelumnya tidak ada yang

menyrkainya, karena busuk." Atas dasar itu, maka Al Qaffal berkata,
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"Sesungguhnya ia tersamak bersama misik yang ada padanya, maka ia

menjadi suci sebagaimana kulirkulit hewan lain yang disamak,"

Adapun yang masyhur bahwa hewan penghasil misik sanra

seperti kijang, tetapi warnanya hitam. Ia memiliki dua taring yang

lembut dan putih dibagian bawah rahangnya, dan misik adalatr darah

yang berkumpul di bagian pusamya pada waktu tertentu setiap tahun.

Apabila telah berkumpul, maka tempat tersebut membengkak dan

hewan itupun sakit hingga ia jatuh darinya. Dikatakan bahwa

penduduk negeri itu membuat tiangtiang di tempat tertentu agar

hewan itu menggarukkan badannya pada tiang itu dan bagian tersebut
jatuh. Ibnu Shalah menyebutkan dalam Y,ttab Musykil Al Wasith bahwa

kantong misik berada di bagian perut kijang, sama seperti air susu

dalam perut anak kambing.

Diriwayatkan dari Ali bin Matrdi Ath-Thabari Asy-Syaf i
bahwa ia mengeluarkan dari bagian rongga perutnya sebagaimana

ayarr^ mengeluarkan telur. Mungkin dipadukan bahwa ia

mengeluarkan dari pusamya lalu tergantung hingga ia

menggesekkannya kepada sesuatu. An-Nawawi berkata, "Mereka

sepakat bahwa misik itu suci. Boleh digunakan di badan dan pakaian

serta boleh dijual." Para ulama madzhab kami menukil dari kaum

syl'ah satu madzhab yang batil. Perkara ini dikecualikan dari kaidah,

"Apa yang dipisahkan dari yang hidup, maka itu adalah mayit."

Ibnu At-Tin menyebutkan dari Ibnu Sya'ban (salah seorang

madzhab Maliki) bahwa misik diambil pada saat hewan penghasilnya

masih hidup atau setelatr disembelih oleh mereka yang tidak sah

sembelihannya di antara orang kafir. Meski demikian tetap dianggap

suci karena telah berubah dari keberadaannya sebagai darah menjadi

misik, sebagaimana darah berubatr menjadi daging dan menjadi suci

serta halal dimakan. Ia tidak digolongkan hewan hingga dikatakan

najis, karena mati, tetapi ia berasal dari hewan seperti halnya telur.
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Kaum muslimin sepakat tentang kesuciannya, kecuali apayang

dinukil dari Umar yang menyatakan malouh. Demikian juga dikutip

Ibnu Al Mundzir dari sebagian ulama. Namun, dia berkata, "Dan tidak

sah larangan menggunakannya kecuali dari Atha', karena ia adalah

bagian yang terpisatr dari hewan yang hidup." Imam Muslim

meriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa Nabi SAW bersabda, l.;if tt+ir

7Yt Misik adalah minyak wangi yang terbaik). Demikian juga

diriwayatkan Abu Daud secara ringkas dari Abu Sa'id pada bagian ini
saja.

Gu-'tki y't ?i ,E tt lt ,E e 8" P&"n 6 (ridak ada

suatu luka yang dialami di jalan Allah melainkan akan datang pada

hari kiamat dan lukanya mengeluarknn darah). Hadits ini sudah

dipaparkan pada pembahasan tentang jihad. An-Nawawi berkata,

"Makna zhahir 'di jalan Allah' adalah khusus siapa yarLg

mengalaminya dalam rangka memerangi orang-orang kafir. Namun,

terasuk pula mereka yang berperang melawan orang-orang yang

membangkang serta para penyamun dan dalam menegakkan yang

ma'ruf, karena semuanya bersekutu dalam posisi sebagai orang-orang

yang mati syahid."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Asal hadits ini berkenaan dengan

orang-orang kafir, lalu dimasukkan pula mereka yang semakna

dengannya berdasarkan sabda Nabi SAW, "r# Xi LU' iii ,p *
(Barangsiapa yang dibunuh karena membela hartanya, maka dia

syahid)." Sebagian ulama mutaakhirin tidak mengemukakan

pendapatnya tentang memasukkan mereka yang terbunuh membela

hartanya dalam hadits ini, karena orang ini bermaksud menjaga

hartanya berdasarkan dorongan tabiatnya. Sementara dalam hadits

terdapat isyarat bahwa ganjaran itu khusus bagi yang ikhlas, & 1r',

# e &U (Dan Allah lebih tahu siapa yang terluka diialan-Nya).

Namun, alasan ini mungkin dijawab bahwa terbunuh membela harta
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bisa saja mengandung keikhlasan disamping tujuan menjaga harta.

Seakan-akan dia bermaksud membunuh orang yang ingin mengambil
hartanya demi menjaga orang itu agar tidak melakukan kemaksiatan
serta berpegang kepada perintah untuk membela diri. Tujuan ini tidak
semata-mata untuk membela hartq maka dia seperti orang yang
berperang agar kalimat Allah menjadi tingg disamping keinginannya
untuk me,ndapatkan harta rampasan.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Sisi penetapan datil oleh Imam
Bukhari dari hadits ini tentang kesucian misik 

-dan demikian juga
dengan hadits sesudahnya- adalah adanya keserupaan darah orang
yang mati syahid dengan misik itu, karena ia dituturkan dalam rangka
penghormatan dan pengagungan. gsandainya najis, maka ia termasuk
khabaa'irs (perkara yang buruk), dan tidak bagus dijadikan permisalan
di tempat ini. Hadits Abu Musa tentang teman duduk yang shalih
sudah dipaparkan pada awal pembatrasan tentang jual-beli.

32. Kelinci

p ,g(fur ; ;:,?.,l tlli ,Ju & tr ,i:, ;t'*
6 :r, * Wrt'aAL sri JL.A, 4,#|bG u-u ip,

.,1)*,pi * \t *,4t jl -w.q, Jv'si-

5535. Dari Anas RA, dia berkata, "Kami mendapatkan kelinci
dan kami berada di Ma:r Azh-Zhaluarr, orang-orang pun berusaha
menangkapnya, tetapi mereka kelelahan, maka aku menangkapnya
dan membawanya kepada Abu Thalhah, lalu dia pun menyembelihnya
dan mengirimkan bagian belakangnya 

-atau dia berkata 'kedua
patranya'- kepada Nabi SAW, dan beliau menerimanya."
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Keterangan Hadits:

(Bab kelincy'. Kelinci adalah hewan yang dikenal menyerupai

kambing kecil, tetapi kedua kakinya agak panjang, tapi kaki

belakangnya berbeda dengan kaki depannya. Arnab adalah nama jenis

untuk yang jantan dan betina. Adapun khusus yang jantan disebut

khuzaz dan bagi yang betina disebut ilcrisyah. Sedangkan yang kecil

disebut khirnaq. Demikian yang masyhur. Al Jahizh berkata, "Kata

arnab tidak dikatakan kecuali untuk yang betina. Dikatakan bahwa

arnab sangat pengecut dan besar libidonya. Konon ia satu tahun

sebagai jantan dan satu tahun sebagai betina serta mengalami haid.

Saya akan menyebutkan mereka yang mengatakan demikian. Sebagian

lagi mengatakan, ia tidur dengan mata terbuka."

t+iil (Xami mendapatkan). Kata anfajanaa artinya atsarnaa

(menemukan). Dalam riwayat Muslim menggunakan kata

istanfaj an aa. Dikatak an,' nafaj al ar aanib', artinya kelinci-kelinci itu

berlari. Kata intafaja juga seperti itu. Dikatakan'anfajtuhu', artinya

aku mendapatkannya dari tempatnya. Dikatakan bahwa kata intifaaj

artinya iqsyi'raar (gemetar). Seakan-akan maknanya, "Ia ketakutan

karena kami berusaha mengejarnya. Intifaaj juga berarti bulu-bulu

terangkat dan berdiri. Dalam syarah Muslim karya Al Maziri
disebutkan dengan kata ba'ainaa. Mereka menafsirkannya dengan

kata asy-syaqq (membelah), yang berasal dari kata 'ba'aja bathnahu',

artinya membelah perutnya. Namun, hal ini ditanggapi oleh Iyadh

bahwa ia hanyalah perubahan dalam penulisan naskah. Dari segi

maknanya juga tidak benar apabila dihubungkan dengan konteks

riwayat, sebab dikatakan bahwa mereka berusaha mendapatkannya.

Sekiranya mereka membelah perutnya, maka bagaimana mereka

kemudian mengejarnya.

(Di Marr Azh-Zhahran). la adalah nama tempat

yang berjarak sekitar sat:u marltalah dari Makkah. Ia terdiri dari dua

kata dan terkadang disebut salah satunya saja untuk mempermudah

ot:;tsr \
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pembicaraan. Ia adalah tempat yang dinamakan oleh orang-orang

Mesir dengan 'Bathn Marwi', tetapi yang benar adalah 'Marri'.

tilS i-rU uyLi (Orang-orang pun berusaha menangkapnya

dan merelra kelelahan). Kata laghibu sama dengan ta'ibu (lelah), baik
dari segi pola kata maupun maknanya. Dalam teks lain disebutkan

dengan kata ta'ibuu, seperti dalarn riwayat Al Kasymihani. Pada

pembatrasan tentang hibah disebu&an penjelasan kekeliruan yang

dilakukan Ad-Dawudi dalarn masalah ini.

ditambatrkan,

menangkapnya).

q:bb (Alat menangkapnya). Pada pembahasan tentang hibah

W:b,E 6;itg Atu mendapatknnnya dan

Dalam riwayat Muslim disebutkan , 6 til ,? t'ti
(Aku pun mengejarnya hingga aku berhasil mendapatkannya).

Sementara dalam riwayat Abu Daud dari jalur Hammad bin Salamah

dari Hisyam bin Zaid disebutkan , t3\? r:,lo 'Cki (dan aku adalah

anak yang hampir baligh).
'zub 

€.1 4 (Kepada Abu Thalhah). Maksudnya, suami

daripada ibunya sendiri.

W.JI (B eliau menyembelihnya). Dalam riwayat Ath-Thayalisi

terdapat tambahan, ijrlq (di Martah). Kemudian dalam riwayat

Hammad disebutkan , riti-i:i (t talca alat memanggangnya).

q-6. J6 \1 - W fi 
'6$ (Lalu dia mengirim bagian

belakangnya atau dia berknta, 'Kedua pahanya'.). Ini merupakan

keraguan dari periwayat dan sudah disebutkan pada pembahasan

tentang hibah. Dalam dalam riwayat Hammad disebutkan, 6h;.
(Bagian ekornya).

qj;6 lUot " beliau menerimanya,). Maksudnya, sebagai hadiah.

Pada pembahasan tentang hibah disebutkan melalui jalur ini, ,lSit ,'ai
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(ah, berkata, "Apakah beliau

memakannya? " Dia menjawab, "Beliau memakannya." Kemudian dia
berkata, "Beliau menerimanya".). At-Tirmidzi meriwayatkan dari
Abu Daud Ath-Thayalisi, 'y ,i6 \iki ,iJi ,'k'a1a"hou

memakannya. Alu berkata, "Beliau memakannya?" Dia menjawab,
"Beliau menerimanya"). Keraguan yang dilakukan Hisyam bin Zaid.

ini timbul karena sikap kakeknya (Anas) yang kurang tegas

mengatakan kalimat itl?i g"tiou memakannya)." Seakan-akan dia

tidak tegas mengatakan hal itu dan hanya menegaskan bahwa Nabi
SAW menerimanya.

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari hadits Aisyah, )it erc*i
€lli ui fii ,'j'it E, d. W at4t5 trii Vti l;i *o i', {* +t
(dihadiahkan kepada Rasulullah SAW kelinci dan aku sedang tidur,
lalu beliau menyimpan untukku bagian belakangnya, ketika aku
bangun beliau memberiku makan dengannya). Seandainya ini benar,

maka itu menunjukkan bahwa Nabi juga memakannya. Namun, sanad

hadits ini lemah. Kemudian disebutkan dalam kitab Al Hidayah oleh
ulama madzhab Hanafi bahwa Nabi SAW makan kelinci ketika
dihadiahkan kepadanya dalam keadaan dipanggang, dan beliau
memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk memakannya. S eakan-akan

penulis kitab ini menerima pernyataannya dari dua hadits. Bagian
awalnya dari hadits di bab ini, dan bagian akhir dari hadits yang

diriwayatkan An-Nasa'i melalui Musa bin Thalhah dan Abu Hurairah,
'i]r,;ii ,i:6- ,y. W'j thtrs 33 ?u: *3 *o ltt ,t* dt jt'grrVi ,e

ryl:t-'of U);bi yi1 lseorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW

membawa kelinci yang telah dipanggang, lalu dia meletakkannya di
hadapan beliau, maka beliau pun menahan tangannya dan

memerintahknn para sahabatnya untuk makan). Para periwayatnya

tsiqah (terpercaya). Hanya saja terjadi perselisihan tentang Musa bin
Thalhah.
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Pada hadits di bab ini terdapat keterangan yang membolehkan
memakan daging kelinci. Ini adalah pendapat jumhur ulama.

Sedangkan mentrut pendapat yang lain adalah makruh. Pendapat ini
dinukil dari Abdullah bin Umar (di kalangan sahabat), Ilcimah (di
kalangan tabi'in), dan Muharrrmad bin Abi Laila (di kalangan atrli

fikih). Mereka berdalil dengan hadits Ktruzaimatr bin Juz', [ 
".li.'i:;l r ,; .;sr .jf ,tt', ,'i?l ti'jrr r ,j6 s.,4tr e j:fr 6 :t J'*,,

,;U 6 '4 ,iU ,!, l1, ,6- il 61il berkata, "Wahai Rasulullah, apa

yang engkau katakan tentang lcelinci? " Beliau bersabda, "Alcu tidak
memakannya dan tidak mengharamkannya." Alan berkata,
"Sesungguhnya alru memakan apa yang engkau tidak haramkan, dan

mengapa wahai Rasulullah?" Beliau berlcata, "Dikabarknn kepadalru

bahwa ia mengalami haid."). Sanad hadits ini lemah. Kalaupun
shahih tidak ada dalil dalam riwayat itu yang menunjukkan bahwa

memakan daging kelinci adalatr makruh, sebagaimana akan

disebutkan di akhir bab sesudahnya. Riwayat ini memiliki pendukung

dari hadits Abdullah bin Umar dengan redaksi, ht ,{- ,}t jiqr;b

W'$- * qqU P Pt S @uotonglcan kelinci kepada Nabi dan

beliau tidak memaknnnya serta tidak melarangnya). Dikatakan batrwa

ia mengalami haid. Hadits ini diriwayatkan Abu Daud. Ia memiliki
pendukung dari riwayat Umar yang dikutip Ishaq bin Ratrawaih dalam

Musnad-nya. Ar-Raf i menyebutkan dari Abu Hanifatr bahwa dia
mengharamkannya. Namun, itu dianggap keliru oleh An-Nawawi
dalam nukilan dari Abu Hanifah.

Pelaiaran vans dapat diambil

1, Dibolehkan mengusik binatang buruan dan berlari untuk
mengejarnya. Adapun riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dari

Ibnu Abbas yang dinisbatkan kepada Nabi, ,f #t dt f
(Barangsiapa yang sibuk berburu, malm dia akan lalai), maka
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2.

ia dipahami untuk mereka yang senantiasa berbuat demikian

hingga menyibukkannya dari selainnya, baik berupa

kemashlahatan dunia ataupun yang lain.

Siapa yang menangkap binatang buruan dialah yang

memilikinya. Dia boleh mengambilnya dan tidak mengikutkan

orang lain yang mengejar bersamanya'

Menghadiahkan binatang buruan dan boleh menerimanya dari

yang berburu

Menghadiahkan sesuatu yang sedikit kepada seorang yang

memiliki kedudukan besar jika diketahui dia ridha dengan hal

itu.

Wali seorang anak boleh memanfaatkarL apa yang dimiliki si

anak untuk kemashlahatan.

Penuntut ilmu memperjelas dari syaikhnya apa yang terdapat

dalam pembicaraannya tentang apa yang mungkin dia bisa

memperjelasnya, sebagaimana tercantum pada Hisyam bin

Zaid bersama Anas RA.

33. Dhabb (Kadal)l

z z tz I / c. t . /

,ft P 4t c>t*'

.ri?fr'r,jrr. i;s'n2st

5536. Dari Abdullah bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar

Umar RA berkata, Nabi SAW bersabda, "Dhabb, aku tidak

memakannya dan tidak mengharamkannya."

, Kamus Munjid fi At-lughah wa Al A'lam, 1',al453 , Cet37, Dar Al Masyriq, Beirut.

John Max Plank dan Lucia savira, Kamu Bahasa Inggris, hal 216, cet 1, 2000,

Jawara - ed.

J.

4.

5.

6.

Jrj :Jv $-: i/. ;ul * f,.
,t-"'t*htJrUt

,J'.rt r& I'

260 - TATHUL BAARI



{ ,Y:' ft {.}t i ,i9 f t:i:L ?nr *2, c$ i i' t c
u*6r$?'€i ,..r:t a *3*b,,* i,);,
tr?i ,ii3r 'r*;. iA e*, *: ia ht 'b :,5;; *y
t;-'* * ,j* ,:J?u ol'+;-q *3;r.ht ,* bt ;-,,
'"trr,y ,iui rlt l;:, c- i irli :Lta ,ir-
,tkfi if,F.$ ,ilF i6 .iai GLG ,ti

P'*t{'ht

.:.: 'r. ', , .
p-,p call d_t-l

,f\\ ,rt'f
* it J;')

5537. Dari Abdullah bin Abbas RA, dari Khalid bin Al Walid,
bahwa dia masuk bersama Rasulullah SAW ke rumah Maimunah, lalu
didatangkan dhabb yang dipanggang, maka Rasulullah SAW
menjulurkan tangarurya, namun sebagian perempuan berkata,
"Beritahukanlah kepada Rasulullah SAW apa yang hendak dimakan."
Mereka berkata, "Ia adalah dhabb wahai Rasulullatr." Beliau
mengangkat tangannya. Aku berkata, "Apakah ia haram watrai

Rasulullah?" Beliau bersabd4 *Tidak, tetapi tidak ada di negeri
kaumla4 makn aht mendapati dirilu tidak selera." Khalid berkata,
rcr{ku pun mengambilnya dan memakannya dan Rasulullatr SAW
melihat."

Keteransan Hadits:

(Bab dhabb [kadalJ). Jenis betinanya disebut dhabbah, dan

inilah yang menjadi nama salah satu kabilah. Di Khaif wilayah Mina
terdapat satu gunung disebut dhabb. Dhabb juga merupakan penyakit

di bagian badan onta. Dikatakan bahwa pangkal alat kelamin dhabb

terdiri dari dua cabang. Oleh karena itu, ia biasa disebut pemilik dua

alat kelamin. Menurut Ibnu Khalawaih, dhabb bisa hidup hingga 700

tahun, ia tidak minum air, dan kencing setiap 40 hari sebanyak satu
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tetes, serta giginya tidak pernah tanggal. Bahkan dalam salah satu

pendapat, giginya adalah satu rangkaian." IJlama selainnya

menyebutkan bahwa makan daging dhabb bisa menghilangkan haus.

Dalam permisalan dikatakan, "Aku tidak melalnrkan ini hingga

dhabb datang ke sumber air." Hal ini diucapkan oleh mereka yang

tidak ingin melakukan sesuatu, karena dhabb tidak mendatangi tempat

air. Bahkan ia cukup dengan angin yang bertiup dan hawa dingin. Ia

tidak keluar dari sarangnyapadamusim dingin.

Imam Bukhari menyebutkan dalam bab ini dua hadits.

Pertama, hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan dari Musa bin Ismail,

dari Abdul AzizbrnMuslim, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar.

'i?i .1, 'drr 'd l=.l.arr (Dhabb [kadalJ, aku tidak

memakannya dan tidak mengharamkannyal. Demikian dia sebutkan

secara ringkas. Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Ismail bin

Ja'far dari Abdullah bin Dinar dengan redaksi, *p itt ,* Ut',9
Uli't1tjh r ilui ,',3t f Pi Q'tabi SAW ditanya tentang dhabb

[kndalJ, maka beliau bersabda, "Alat tidak memakannya dan tidak

mengharamkannya").Daijalur Nafi' dari Ibnu lJmar, d:-r-i h') Je

P) * }U, ,JL, ittr lSeorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah

SAW).Dalam riwayat dari Nafi' ditambahkan juga, #t d'" $2 @an

beliau berada di atas mimbar). Orang yang bertanya ini mungkin

adalah Khuzaimah bin Jvz'. Ibnu Majah;pleriwayatkan dalam

haditsnya, ;9 di ,Jtt ,u?t Y ,Jh t ,iut:tils o !t'l?3 { ,i:ii
'?F e:6 Jh (Aku berkata, "Wahai Rasulullah, upa yang engkau

kntakan? " Beliau bersabda, "Aku tidak memakannya dan tidak

mengharamknnnya. " Beliau berkata, "Alat berkata,'Sesungguhnya

aku memaknn apa yang tidak engkau haramkan'."). Sanad-nya

lemah. Kemudian dalam riwayat,I*I, Muslim dan An-Nasa'i dari

hadits Abu Sa,id disebutkan , \ti:;ii Yo ,zp; h\ 6lilr ir-"r u,sit'sa
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$- rt';U-'it ;t e; ,y.t',t d'u'rlt'ot 4g\ ,5,6 georang taki-taki

berlrata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di negeri
yang banyak terdapat dhabb fiadalJ, maka apa yang engkau
perintahlran kepada lcami?" Beliau bersabda, "Disebutkan lcepadaht

bahwa satu umat Bani Israil telah dirubah", malu beliau tidak
memerintahkan dan tidak melarang). Orang yang bertanya ini
mungkin adalah Tsabit bin Wadi'ah. Abu Daud dan An-Nasa'i
meriwayatkan dari haditsny4 dia berkata, ,tb W'd-*i 6)*'r*l

\t'utl'ot,,1'6"j\ut ^;3arir nG'J.-i*v?nt e lt Jy:y.'--36
*- It yU'C ,e qttittt iel 6i,,1 t ,jf: ,f)\t ,J'*r1s '4 ,Etr-;.
(Alat mendapatkan beberapa dhabb flcadaU, lalu alru memanggang

salah satunya dan membawanya kepada Rasulullah SAW, beliau pun
mengambil sepotong kayu lalu menghitungnya dengan jari-jarinya
kemudian bersabda, "Sesungguhnya satu umat Bani Israil dirubah
menjadi binatang-binatang di muka bumi, alat tidak tahu binatang
apaknh itu." Malm beliau tidak memakan dan tidak melarang).
Sanad-nya shahih.

Kedua, hadits Khalid bin Al Walid yang diriwayatkan melalui
Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu
Umamah bin Sahal, dari Abdullatr bin Abbas. Abu Umamatr bin Sahal

adalah lbnu Hanif Al Anshari. Dia sempat melihat Nabi SAW, dan

bapaknya tergolong satrabat. Hadits ini telatr disebutkan pada bagian

awal pembahasan tentang makanan dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu
Syihab, dia berkata, "Abu Umamah mengabarkan kepadaku."

li, I ,ne ,f cii; Xo' '*ot /& /. lt * fi (oart Abduttah

bin Abbas dari Khalid bin Al Walid). Dalam riwayat Yunus
disebutkan, "Sesungguhnya Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya

bahwa Khalid bin Al Walid yang diberi gelar'Saifullah' mengabarkan

kepadanya." Hadits ini termasuk yang diperselisihkan dat'. Az-Zuhi;
apakah ia riwayat Ibnu Abbas atau riwayat Khalid. Demikian juga
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terjadi perbedaan atas Malik. Dia berkata, "Kebanyakan periwayat

mengutip dari Ibnu Abbas dari Khalid. Sementara Yahya bin Bukair

berkata dalam Al Muwaththa' dartsekelompok lagt dari Malik dengan

sanad-nya dari Ibnu Abbas dan Khalid, bahwa keduanya masuk...

Yahya bin Yahya At-Taimi berkata dari Malik, "Dari Ibnu Abbas dia

berkata, 'Aku masuk bersama Iftalid kepada Nabi SAW'." Imam

Muslim meriwayatkan darinya dan demikian diriwayatkan melalui

jalur Abdurr azzaqdari Ma'mar dai- Az-Ztthi, 
nnSt 

ei ,i\, tV *t f
er" & {# *. e cX: *j *v ht p pari lbnu Abbas, dia

iuio*o', ':Didotongkon kepada Nabi SAW dua dhabb yang

dipanggang, dan kami berada di rumah Maimunah".). Hisyam bin

Yusuf berkata, "Dari Ma'mar" sama seperti jumhur sebagaimanayang

telah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang makanan.

Riwayat-riwayat ini mungkin dipadukan bahwa Ibnu Abbas

hadir pada kejadian itu di rumah bibinya, yaitu Maimunah

sebagaimana ditegaskan pada salah satu riwayat. Seakan-akan dia

memperjelasnya dari Khalid bin Al Walid tentang sebagian kejadian

itu, karena Khalid yang langsung bertanya tentang hukum dhabb

ftadal), dan yang langsung memakannya,maka Ibnu Abbas terkadang

meriwayatkannya dari Khalid. Hal ini dikuatkan bahwa Muhammad

bin Al Munkadir menceritakannya dari Abu Umamah bin Sahal dari

Ibnu Abbas, dia berkat a, e:+t ty *. e $: P, * h' ,*r; Ut ei
|* iLr lit i. .t).r? loidatangkan kepada Nabi SAW daging dhabb

fkndalJ, ketika beliau berada di rumah Maimunah, dan di sisinya ada

Khatid bin Al Walid). Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim.

Demikian juga diriwayatkan Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas tanpa

menyebutkan Khalid. Hal ini sudah disebutkan pada pembahasan

tentang makanan.

z1,* '4 *t {t io' ,p itt Jy: t ,y5 'd\ lsesungguhnva

dia [KhatidJ masuk bersama Rasulullah sAW ke rumah Maimunah).
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Yunus menambahkan dalam riwayatnya, "Dan dia adalatr bibinya dan
bibi Ibnu Abbas." Saya (Ibnu Hajar) katakan, nama ibu Khalid adalah

Lubabatr Ash-Shughra, sedangkan nama ibu Ibnu Abbas adalatr

Lubabatr Al Kubra. Dia biasa dipanggrl Ummu Al Fadhl, yang

dinisbatkan kepada anakny4 yaitu Fadhl bin Abbas. Keduanya adalatr

saudara perempwm Maimunatr, dan ketiganya merupakan anak-anak
perempuan Al Harits bin Hazn Al Hilali.

.b.r..*i* *.- ,.;U (Didatangkan dhabb firadaU yang

dipanggang). Kata mahnuudz sama dengan masywiy, artinya yang

dipanggang dengan batu-batu yang dipanaskan. Dalam riwayat
Ma'mar disebutkan, '€_F '1 6naOb yang dipanggang). Namun

kata mahnuudz leblh khusus daripada masywiy (karena mahnuudz

adalah yang dipanggang menggunakan batu-batu yang dipanaskan-
pene{). Yunus menambahkan dalam riwayatnya, "Dihidangkan
kepadanya oleh saudara perempuannya, Hufaidah." Dalam riwayat
Sa'id bin Jubair disebutkan bahwa ibu daripada Hufaidah binti Al
Harits bin Hazn adalah bibi daripada Ibnu Abbas yang

menghadiahkan kepada Nabi SAW minyak samin, keju dan dhabb

[kadal]." Pada riwayat Auf dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari
Ath-Thahawi disebutkan, "Ibu daripada Hufaidah datang membawa

dhabb fimdalJ dan qunfudz fiandakJ." Penyebutan kata qutfudz
(landak) pada riwayat ini adalatr gharib. Dikatakan, nirmanya adalah

Huzailah. Ia adalah riwayat Al Muwaththa' dari riwayat mursal Atha'
bin Yasar. Jika hal ini akurat barangkali ia memiliki dua nama atau

satu nama dan satu gelar. Sebagian pensyarah krtab Al Umdah
menyebutkan namanya adalatr Humaidah sesuai dengan nama
panggilan Ummu Humaid.

a;lri! (Meniulurkan). Yunus menambahk^, S:o iir St:,i'orSl
'i ;A- € luJ.J. 

i:r;_ i:h- 6 ,y t, * ?ot (Biasanya Rasuluilah sAW

sangat jarang menjulurkan tangannya kepada makanan hingga
disebutknn kepadanya [tentang makanan ituJ). Ishaq bin Rahawaih
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meriwayatkan dan Al Baihaqi di kitab Asy-Syu'ab dariYazid bin Al
Haut

YE

ikiyyah, dari Umar *, :i! &) * a' ,J:, Ut ii,v $r7i't)t

WCe ';U ,;, i"$r b SUt *, -'.1' .J- ;r'ok1 ,*tQ9'
'h 4l U+if jr arilr ,f.i'A g @ahwa seorang Arab Badui datang
''-'-": " ?'

kepada Nabi SAW membawa kelinci yang dihadiahknn kepadanya,

dan biasanya Nabi SAW tidak makan dari hadiah hingga

memerintahkan orang yang memberinya [untuk memaknnnyaJ, lalu

beliau memakannya, hal rtu dikarenakan [peristiwal kambing

[beracunJ yang dihadiahkan kepada beliau di Khaibar). Sanad hadits

rni hasan.

ly'U of '"i -, &) * ht ou it'l-,1l tl;i ,a33,r ,;,x.'Jut
'* 'S :rlUd (Sebagian perempuan berkata, "Kabarkan kepada

Rasulullah SAW tentang apa yang ingin beliau makan", mereka

berknta, "fa adalah dhabb [kadalJ ".). Dalam riwayat Yunus

disebutkan, |;i *vht t* ltJ'i,t oti ,;!zAt ipr c"ar;t ,lra

lt 
'l?1 u-'.rb\r tL ,{ '&:i w, (S"orang perempuan di antara

perempuan yang hadir berkata, "Hendaklah knlian mengabarkan

kepada Rasulullah SAW apa yang kalian hidangkan kepada beliau, ia

adalah dhabb [kadalJ wahai Rasulullah'). Seakan-akan perempuan

itu menginginkan agar orang lain yang memberitahukannya. Ketika

mereka tidak memberitahu, maka dia pun segera mengabarkannya.

Akan disebutkan pada bab "boleh menerima khabar ahad' dari

Asy-Syabi, dari Ibnu lJmar, dia berkata , ht oV'nlt st;bi'ir "d6 og

,-p"uil;t ola f4 
",yttlsUrr.^'iit ,uo'61 gri i; tii"it g. *t *

*') * n' & 'dr gtt)i (Beberapa orang di antara sahabat Nabi

SAW, di antaranya So'od bin Abi Waqqash, mereka pergi makan

daging, lalu merekn diseru oleh seorang perempuan di antara istri-

istri Nabi SALI/).lmam Muslim meriwayatkan dari jalur Yazid bin Al
Asham, dari Ibnu Abbas, lus ,tV'i. Pt 6ry) t* + $ Gi.'^fi
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JL6
SAW,

rp n, {*'4t tr( 6ti ,?i *"otr ,laf\iaTiii;ri ljt'i.
":$-',-iK 

|* ?i '^fi ,br;3 'n i,6 yU of '&s 
Ketttra dia berada di

sisi Maimunah dan di sampingnya ada Al Fadhl bin Abbas, Khalid bin
Al Walid, dan seorang perempuan lain, tiba-tiba didekatkan kepada
merelra piring besar yang ada dagingnya, kettka Nabi SAW hendak
malcan, maka Maimunah berkata kepadanya, 'Ia adalah daging dhabb

firadaU'. Maka beliau menahan tangannya). Dari riwayat ini
diketahui nama perempuan yang tidak disebutkan secara jelas pada
riwayat pertama. Ath-Thabarani meriwayatkan di L,rtab Al Ausath

melalui jalur lain yang shahih, * ilt .,La n,' !?i r:"rrf ,ift[ Uul
'&S (Maimunah berkata,'Beritahukanlah kepada Rasulullah

apalrnh makanan itu).

;:ri- e,j (Beliau mengangkat tangannya). yunus

menambahkan, LJaJt f @art daging dhabb fyarg dihidangkanJ).

Disimpulkan darinya bahwa beliau makan hidangan yang lain saat itu.
Sebagaimana dikatakan bahwa ada makanan selain dhabb. Disebutkan
dengan tegas dalam riwayat Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas

sebagaimana pada pembahasan tentang makanan. Dia berkata, 5A
,i$t afj Sol\t lAenau pun maknn keju dan minum susu).

gi ,.e:i'3t-i Qidak ada di negeri kaumtat). Dalam riwayat

Yazidbin Al Asham disebutkan,A'rlF. il il.J r,tir (Ini adalah daging

yang alu belum pernah memaknnnya). Ibnu Al Arabi berkata,
"Sebagian manusia mempertanyakan redaksi irtr,'Tidak ada di negeri
kaumht', karena dhabb sangat banyak di negeri Hijaz." Ibnu Al Arabi
berkata, "Apabila maksudnya mendustakan riwayat, maka dia sendiri
yang dusta, karena di negeri Hljaz tidak ada dhabb (kadal). Atau
dhabb di negeri Hljaz diberi nama lain. Atau diceritakan kepada Nabi
SAW sesudah itu." Demikian juga Ibnu Abdil Bar dan yang

mengikutinya mengingkari keberadaan dhabb di negeri Hijaz. Saya
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(Ibnu Hajar) katakan, sebenarnya tidak butuh pada semua ini, bahkan

maksud sabdanya SAW 'di negeri kaumku', adalah Quraisy saja,

maka penafian itu khusus di Makkah dan sekitarnya, dan hal itu tidak

menghalangi jika dhabb ada di seluruh negeri Hljaz.

Dalam riwayat Yazid bin Al Asham yang dikutip Imam

Muslim disebutkan , !)OrW ,tb'F W'3 AY** *-#\: d')7 \\Gt

(Kami diundang pada jamuan perniknhan di Madinah, lalu

disuguhkan kepada kami tiga belas dhabb, maka ada yang makan dan

ada yang tidak makan). Hal ini menunjukkan banyaknya dhabb di

negeri itu.
,! -z t "'riOi ,f,fb @fu mendapati diriku tidak berselera).

Maksudnya, aku tidak suka memakannya. Dalam lwayat Sa'id bin

Jubair disebutkan , 6t? ; it JA )'iit$€ '{'t * il' ,& 4t tg'"p
',4\;i a: *r P lo' .;p "4t ,co {"'Et 6 luot o Nabi sAW

meninggalkannya seakan-akan merasa jijik, sebiranya haram niscaya

tidak dimakan di atas hidangan Nabi SAW, dan beliau tidak akan

memerintahkan untuk memakannya). Dalan riwayat ini disebutkan

- bahwa beliau SAW memerintahkan. Namun, sepertinya hal itu
disimpulkan dari pembeiat izir- sehingga disimpulkan beliau SAW

setuju, karena sesungguhnya tidak ada pada satu pun jalur hadits Ibnu

Abbas yang menggunakan kata 'perintah' kecuali dalam riwayat

Yazidbin Al Asham yang dikutip Imam Muslim, 
'y6 ut( ';4 iui'

'af4tt 'nVr') Jbnt (Beliau bersabda kepada merekn, "Makanlalt."

Maka At Fadhl, Khalid, dan seorang perempuan makan). Demikian

pula dalam riwayat Asy-Sya'bi dari Ibnu lJmar, *V \t & 4t'Sul
,rw '; 4j -*r;u. t',;a'i- ,Su- t:ti q1$$ ry rut (Nabi sAW

bersabda, "Makanlah dan berilah makan, sesungguhnya ia halal...

atau beliau bersabda, 'Tidak dilarang'tetapi ia bukan makananku".).

Pada semua ini terdapat penjelasan sebab Nabi SAW

meninggalkannya, yaitu beliau tidak terbiasa memakannya. Lalu
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disebutkan sebab lain yang diriwayatkan Malik darr mursal Sulaiman

bin Yasar disebutkan makna hadits Ibnu Abbas dan pada bagian

akhirnya, ,l) -fb /.ti {.6f. €.tt- ,'E :'1,ui * h' ,.J- dt',SA
i*g !, e 4.F- (Nabi SAW bersabda, "Makanlah lcalian berdua

-yaloi terhadap Khalid dan lbnu Abbas- karena sesungguhnya

alran hadir kepadalu dari Allah"). Al Maziri berkata, "maksudnya,

malaikat. Seakan-akan dagrng dhabb memiliki aroma tersendiri, maka

beliau tidak memakannya, karena aromanya. Sebagaimana beliau

meninggalkan makan bawang, padahal halal." Saya (Ibnu Hajar)

katakan, jika hal ini shahih mungkin digabungkan kepada yang

pertama, dan beliau tidak makan dhabb, karena dua sebab sekaligus.

tr:-f| :ine l,A (Khalid berkata: Aku pun mengumpulknnnya).

Sebagian pensyarah kitab Al Muhadzdzab menyebutkan dengan kata

fajtaraztu dan ini dianggap keliru oleh An-Nawawi.

'S- 6"ttou metihat). Yunus menambahkan dalam riwayatnya,

{ (kerad.atatS.

Pada hadits ini terdapat keterangan tentang bolehnya makan

dagrng dhabb (kadal). Iyadh menyebutkan pendapat yang

mengharamkannya. Dari ulama madzhab Hanafi disebutkan batrwa

hukumnya adalah makruh. Namun, hal itu diingkari An-Nawawi

seraya berkata, rer{ku tidak mengira hal ini sa}r dinukil dari seseorang.

Kalau pun s&, maka dalilnya terbantah oleh nash dan ijma'
sebelumnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu A1 Mundzir telah

menukilnya dari Ali RA, lalu bagaimana ada ijma' setelah te{adi
perbedaan sebelumnya. At-Tirmidzi menukil dari sebagian ulama

tentang tidak disukainya makan daging dhabb. Ath-Thahawi berkata

di kitab Ma'ani Al Atsar, "Sebagian kaum tidak menyukai memakan

dagrng dhabb, di antara mereka adalah Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan

Muhammad bin Al Hasan." Dia berkata, "Muhammad berdalil dengan

hadits Aisyah # ?"t ,kU l'* 'n |sSi *, *o ?itt ;a ,;t'or
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lv 
""b'ii 

:{: # lU' ,p :t ,Sy.:t q 'J\it ,'^+X'01'zXO '>;rrii ,5r-
{8G &esungguhnya Nabi SAW diberi hadiah dhabb dan beliau

tidak memakannya, maka seorang peminta berdiri kepada mereka dan

Aisyah ingin memberikan kepadanya, tetapi Rasulullah SAW bersabda

kepadanya, "Apakah engkau memberikan kepadanyd apa yang tidak

engknu makan? '). Ath-Thahawi berkata, "Dalam hadits ini tidak ada

dalil yang menunjukkan bahwa makan daging dhabb hukumnya

makruh, karena mungkin Nabi tidak berselera, maka beliau ingin agar

tidak mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan makanan yang

baik, sebagaimana beliau pernah melarang bersedekah dengan kurma

yang jelek.

Teiah dinukil dari Nabi SAW bahwa beliau melarang

memakan daging dhabb. Riwayat ini dikutip Abu Daud dengan sanad

yang hasan. Ia berasal dari riwayat Ismail bin Ayyasy, dari

Dhamdham brn Zur'ah, dari Syuraih bin Utbah, dari Abu Rasyid Al
Habrani, dari Abdurrahman bin Syibl. Hadits Ibnu Ayyasy dari orang-

orang Syam adalah kuat. Mereka adalah para ulama Syam yangtsiqah

(terpercaya), dan tidak boleh teperdaya oleh perkataan Al Khaththabi

yang menyatakan bahwa sanad-nya tidak kuat, juga perkataan Ibnu

Hazm bahwa di dalamnya terdapat orang-orang yang lemah serta

majhul (tidak diketahui), serta perkataan Al Baihaqi, "Ismail bin

Ayyasy menyendiri dalam meriwayatkarnya", maupun perkataan Ibnu

Al Jauzi, "Tidak shahih." Pada semua ini terdapat sikap

memperrnudah, karenaiwayat Ismail dari orang-orang Syam adalah

kuat menurut Imam Bukhari dan At-Tirmidzi telah menyatakannya

shahih pada sebagiannya. Abu Daud meriwayatkan dari hadits

Abdurrahman bin Hasanah, ?Qt l;! A'tl A1 gro*i singgah di

suatu negeri yang banyak dhabb [kadalJ-nya). Di dalamnya

disebutkan , '&,q\,f.',y 
^1i'01 

,'{: *v ht * At',Sul W t*
6"#ti e;6 o'k '01 

;*16 f\\r *'qtti L;+J (Mereka memasak

sebagiannya, maka Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya satu umat
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dari Bani Israil dirubah menjadi ltewan melata di muka bumi, maka

aku khawatir itu adalah hewan ini. Oleh karena itu, hendaklah kalian

membalikkan periulorya".).Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dan

dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban serta Ath-Thahawi dan sanad-

nya sesuai kriteria Imam Bukhari dan Muslim, kecuali bahwa riwayat
Adh-Dhahak tidak disebutkan oleh keduanya dalam kitab shahih

mereka. Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur lain dari Zaidbin
Wahab, dan disetujui Al Harits bin Malik,Yazid bin Abi Ziyad, serta

Waki', yang pada bagian akhirnya disebutkan , 6\Pt ,ri ,fi1'01 ,ti'Sgl

'ib 'Ai- *'FU C ,A'tfit (Dikatakan kepada beliau, "sesungguhnya

orang-orang telah memanggangnya dan memakannya." Maka beliau

tidak memakan dan tidak juga melarangnya.).

Sementara hadits-hadits terdahulu telah menunjukkan

kehalalannya baik secara tegas maupun isyarat, tekstual maupun

taqrir (persetujuan). Dengan demikian, dapat digabungkan dengan

hadits ini bahwa larangan itu berlaku pada masa-masa awal, ketika

ada kemungkinan bahwa dhabb (kadal) termasuk jelmaan manusia

yang dirubah. Pada saat itulah diperintahkan untuk menumpahkan apa

yang ada dalam periuk. Kemudian beliau SAW tidak menetapkan

hukumnya, tidak memerintahkan untuk memakarurya dan tidak pula

melarangnya. Pemberian izin memakannya dipahami berlaku pada

fase berikutnya, ketika diketahui bahwa binatang yang dirubah tidak

memiliki keturunan. Setelah itu, beliau mendapati dirinya tidak

berselera memakannya, maka beliau tidak memakannya dan tidak

mengharamkannya. Lalu daging itu dihidangkan dan dimakan di atas

tempat makanan Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa hukumnya

adalah mubah (boleh). Adapun pernyataan bahwa hukumnya adalah

'makruh' dipahami dalam arti anjuran untuk meninggalkan yang tidak

baik, khususnya bagi mereka yang merasa jijik. Adapun hadits-hadits

yang membolehkan dipahami bagi mereka yang tidak merasa jijik.
Tidak menjadi keharusan dari riwayat-riwayat di atas bahwa beliau

tidak menyukainya secara mutlak. Perkataan Ibnu Al Arabi memberi
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pemaharnan bahwa ia tidak halal bagi mereka yang merasa jijik untuk

menghindari mudharat yang mungkin te{adi. Namun, jika demikian

alasannya, maka tidak berlaku dalam hal ini saja

Dalam hadits Yazidbin Al Asham disebutkan, dV i.t'o'-Pi
r|&i *vint,ru ht J?:) J'6J#. Js &'nF'ii,'$ri ,4tzpq.
6afr t\l' U l;. u.lJi 

'; 4,/& 'i; Sui ,:*l ri'ii; ,;:i ts it*
\);i \i (Alat mengabarkan kepada lbnu Abbas kisah tentang dhabb

firadalJ, maka orang-orang pun banyak berada di sekitarnya hingga

sebagian mereka berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Alar tidak

memaknnnya, tidak melarangnya, dan tidak mengharamknnnya'."

Ibnu Abbas berkata, "sangat buruk apa yang kalian katakan, Nabi

SAW tidak diutus, kecuali untuk mengharamknn dan

menghalalknn"').Diiwayatkan Imam Muslim. Ibnu Al Arabi berkata,

"Ibnu Abbas mengira yang mengabarkan sabda Nabi SAW, 'Aku
tidak memakan' kepadanya telah memahaminya dengan arti 'aku tidak

menghalalkan', maka beliau pun mengingkariny4 sebab mustahil

sesuatu keluar dari lingkup halal dan haram sekaligus." Namun

ditanggapi oleh syaikh kami dalam titab Syarah At-Tirmidzi bahwa

sesuatu jika tidak jelas, digabungkan kepada yang halal atau yang

haram, maka termasuk syubhat. Hukumnya sama seperti sesuatu yang

statusnya belum dijelaskan oleh syariat. Pandangan yang lebih tepat

dalam hal ini adalah apa yang dikatakan An-Nawawi, 'Sesturgguhnya

ia tidak diberi hukum halal atau pun haram'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, memasukkan permasalahan ini

kepada jenis tersebut perlu ditinjau kembali, sebab yang demikian

hanya berlaku apabila terjadi pertentangan hukum bagi seorang

mujtahid. Adapun pembawa syariat jika ditanya tentang suatu

kejadian, maka ia harus menyebutkan hukum syar'i. hilah yang

dimaksudkan oleh Ibnu Al Arabi dan dijadikannya sebagai maksud

daripada perkataan Ibnu Abbas. Kemudian saya menemukan dalam

hadits tambahan lafazh yang tidak tercantum dalarn riwayat Muslim
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dan darinya dipahami pengingkaran Ibnu Abbas serta tidak

membutuhkan penakwilan Ibnu A1 Arabi bahwa arti 'aku tidak

memakannya' adalah'tidak menghalalkannya'. Riwayat yang saya

maksudkan dinukil Abu Bakar bin Abi Syaibah (yakni guru Imam

Muslim dalam riwayat ini) dalam Musnad-nya dengan sanad !,""9
disebutkan Imam Muslim, dia berkata dalam riwayatnya, Ii ilST )
'i?i \ ,Li \ ib ;eJ1 @ku tidak memakannya dan tidak

melarangnya serta alu tidak menghalalkannya dan tidak

mengharamkannya). Barangkali lmam Musiim sengaja menghapus

bagian ini karena syadz (menyalahi yang umum), sebab redaksi ini
tidak tercantum dalam satu pun jalur hadits, baik dalam hadits Ibnu

Abbas maupun selainnya. Periwayat paling masyhur yang

meriwayatkan dari Nabi SAW dengan, "Aku tidak memakannya dan

tidak mengharamkannya", adalah Ibnu Umar sebagaimana terdahulu,

namun tidak ada kalimat, "Aku tidak menghalalkannya." Bahkan

daiam haditsnya disebutkan penegasan bahwa Nabi SAW bersabda,

"Ia adalah halal." Dengan demikian, kalimat tersebut tidaklah akurat,

sebab meski ia berasal dari riwayat Yazid bin Al Asham (salah

seorang periwayat tsiqah) tetapi dia meriwayatkannya dari satu kaum

yang berada di sisi Ibnu Abbas, maka termasuk riwayat dari orang

majhul (tidak diketahui), sementara Yazid bin Al Asham tidak

mengatakan bahwa mereka tergolong sahabat hingga tidak butuh

penj elasan nama-nulma mereka.

Sebagian kaum yang tidak membolehkan memakan daging

dhabb berdalil dengan hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan Muslim

bahwa Nabi SAW bersabda, '4 ',P.tt';. ,t ',y 'eili "oi 
d. 'f't

(Disebutkan kepadaku bahwa satu umat dari Bani Israil dirubah)'

S aya telah menyebutkannya b ers ama p endukungn y a p ada p embahasan

terdahulu. Ath-Thabari berkata, "Dalam hadits ini tidak ada penegasan

bahwa dhabb termasuk yang dirubah (elmaan), hanya saja

dikhawatirkan bahwasanya ia termasuk mereka, maka beliau SAW
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tidak mengatakan apa-apa tentangnya. Hanya saja beliau
mengucapkan hal itu sebelum diberitahu oleh Allah umat yang
dirubatr tidak berketurunan." Pernyataan serupa dijadikan pula sebagai
jawaban oleh Ath-Thatrawi. Kemudian dia meriwayatkan dari jalur Al
Ma'rur bin Suwaid, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Jy3 ,t-,
t:iW-p 3lr !1 ,j,i se:" qet il*,irtidlt f &t *ir j; ar

qb li r'.j'# ,fdi -61;'#-\t- @asutuilah SAW ditanya tentans

kera-kera dan babi-babi, "Apakah ia termasuk [manusial yang
dirubah? " Beliau bersabda, "sesungguhnya Allah tidak
membinasakan satu kaum -atau merubah satu kaum- lalu
menjadikan untuk mereka keturunan dan tidak pula penerus"). Asal
hadits ini terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Seakan-akan dia
tidak menghapalnya dari Shahih Muslim.

Yang mengherankan bagi Ibnu Al Arabi ketika dia berkata,
'?ernyataan 'Sesungguhnya makhluk yang dirubah tidak
berketurunan' adalah klaim belaka, karena ia adalah urusan yang tidak
diketahui berdasarkan akal, tetapi melalui riwayat, sementara tidak
ada yang dijadikan dalil." Lalu Ath-Thahawi berkata sesudah
meriwayatkannya dari beberapa jalur seraya mengutip hadits Ibnu
IJmar, 'Maka menjadi jelas dengan atsar-atsar ini bahwa makan
dhabb tidak dilarang. Inilah yang menjadi pendapatku." Dia berkata,
"Muhammad bin Al Hasan berhujjah mendukung pandangan para
sahabatnya dengan hadits Aisyah." Lalu Ath-Thahawi mengutipnya
dari jalur Hammad bin Salamah, dari Hammad bin Abi Sulaiman, dari
Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, C 'li.t *V ?n, e 'd. 

"*t{#U t G *ifr ,q Jtli '{# lt( 't:,so c,strl ,l,y.r. 'fil iut ,)ts't-

(Dihadiahkan [dhabbJ kepada Nabi SAW, maka beliau tidak
memakannya, seseorang berdiri dan memintanya, lalu Aisyah ingin
memberiknnnya, namun beliau bersabda kepadanya, "Engkau

memberikan kepadanya apa yang engkau tidak makan?").
Muhammad berkata, "Hal itu menunjukkan bahwa beliau tidak
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menyukai bagi dirinya dan selainnya." Namun, Ath-Thahawi
menanggapi bahwa kemungkinan ia masuk jenis apa yang

difirmankan Allah dalam surah Al Baqarah ayat267, bt l *"*\J]
AJ f7b"Ji (padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan

dengan memicingkan mata terhadapnya). Kemudian dia mengutip
hadits-hadits yang menunjukkan tentang tidak disukai mensedekahkan

kurma yang jelek. Imam Bukhari telah menyebutkannya pada

pembahasan tentang shalat pada bab "Menggantungkan Tandan

Kurma di Masjid", dan hadits Al Bara', ,er* tt:r3i zil:JiJ,t ojfi" gt€

|$ C 
"# 

',y t't$i UV (Merekn biasa menyukai bersedekah

dengan kurma yang jelek, maka turunlah ayat "Nafkahkanlah

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik".). Dia berkata, "Karena
makna ini, maka beliau tidak menyukai Aisyah mensedekahkan

dhabb, bukan karena ia haram." Hal ini menunjukkan bahwa dia
memahami dari Muhammad bahwa makruh di sini bersifat haram.

Namun, yang dikenal dari kebanyakan ulama Hanafi adalah makruh
dalam arti tanzih (meninggalkan yang tidak baik). Sebagian ulama
cenderung mengharamkannya dan berkata, "Terjadi perbedaan hadits-
hadits dan tidak diketahui mana yang lebih dahulu, maka kami lebih
mengukuhkan sisi pengharaman untuk memperkecil kemungkinan
adanya penghapusan nash." Namun, klaim bahwa tidak mungkin
diketahui mana yang lebih dahulu tertolak berdasarkan penjelasan

terdahulu.

Cukup mengherankan sikap Ibnu Al Arabi ketika berkata,
"Perkataan mereka bahwa umat yang dirubah tidak berketurunan

adalah klaim belaka, karena ia adalah perkara yang tidak diketahui
berdasarkan akal, tetapi jalumya adalah iwayat, dan tidak ada urusan

yang dapat dijadikan dasar." Seakan-akan dia tidak mengingat hadits

seperti itu dalam Shahih Muslim. Kemudian dia berkata, "Kalaupun

dikatakan akurat, maka keberadaan dhabb sebagai umat yang dirubah
tidak berkonsekuensi haram memakannya, sebab statusnya sebagai
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manusia telah hilang hukumnya, hanya saja Nabi SAW tidak

menyukai memakannya karena kemurkaan Allah terhadapnya,

sebagaimana beliau tidak menyukai meminum dari sumber-sumber air

di kaum Tsamud." Persoalan bolehnya memakan manusia jika telatt

dirubah menjadi hewan yang dimakan, tidak kami temukan dalam

kitab-.kitab para atrli fikih kami.

Pdeiaran vans dapat diambil

-1. Memberitahukan perkara yang diragukan untuk memperjelas

hukumnya.

2. Sekadar enggan dan tidak cocok dengan sesuatu tidak

b erkonsekuensi pengharaman.

3. Apa yang dinukit dari Nabi SAW tentang sikapnya yang tidak
mencela makanan, berlaku pada apa yang dibuat manusia agar

tidak menyakiti hati pembuatnya. Adapun jika itu adalah asal

ciptaannya, maka keengganan jiwa terhadapnya bukan perkara

yang terlarang.

4. Terjadinya seperti ini bukan aib bagt mereka yang

melakukannya, berbeda dengan sebagian orang yang

berlebihan.

5. Jiwa manusia berbeda-beda dalam menyukai makanan.

6. Disimpulkan darinya bahwa daging yang telatr membusuk,

tidak diharamkan, karena sebagian tidak merasa kehilangan

selera terhadapnya.

7. Boleh bagi kerabat perempuan masuk ke rumahnya atas izin
suaminya atau atas keridhaannya. Ibnu Abdil Bar melakukan

kelalaian yang fatal di tempat ini. Dia berkata, "Masuknya

Khalid bin Al Walid ke rumah Nabi SAW dalam kisah ini
sebelum turun ayat hijab." Dia lalai dengan apa yang

disebutkannya sendiri bahwa Khalid masuk Islam antara
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8,

umrah qadha' dan pembebasan kota Makkah, sementara hijab
terjadi sebelum itu menurut ijma'. Kemudian disebutkan pada

hadits di bab ini bahwa Khalid berkata, "Apakah ia haram
wahai Rasulullah?" Sekiranya kisah ini terjadi sebelum hijab,
maka sebelum Khalid masuk Islam, dan kalau dia belum
masuk Islam, maka tidak akan bertanya tentang halal dan

haram, dan tidak juga akan berbicara dengan ucapannya
'wahai Rasulullah'.

Boleh makan makanan dari rumah kerabat, orang memiliki
hubungan karena pemikahan, dan sahabat. Seakan-akan Khalid
dan yang bersamanya ingin menenangkan hati perempuan
yang menghadiahkan itu atau untuk mempertegas hukum halal
atau untuk berpegang kepada sabdanya, 'makanlah', dan

mereka yang tidak memakan memahami bahwa perintah itu
menunj ukkan hukum mubah.

Nabi SAW biasa makan bersama sahabatrya dan makan
daging yang mudah didapatkan.

Nabi SAW tidak mengetahui perkara-perkara gaib, kecuali apa
yang diberitahukan Allah.

Kecerdasan akal Maimunah Ummul Mukrninin, karena dia
memahami sikap Nabi yang tidak memakan apa yarLg terasa

tidak sesuai baginya, maka dia khawatir makanan itu termasuk
yang demikian, sehingga beliau merasa tersakiti memakannya
karena merasa jijik, dan firasat Maimunah pun benar.

Disimpulkan darinya bahwa siapa yang khawatir merasa jijik
dengan sesuatu, maka tidak patut untuk tidak diberitahu
kepadanya supaya hal itu tidak mendatangkan mudharat
baginya, dan itu te{adi pada sebagian orang.

9.

10.

11.

12.
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34. Apabila Tikus Jatuh pada Samin yang Beku atau Cair

z:;'* ta d$ ;.t'er'^f; -^l ; nr # ! a' )z? *
W *3 *L itt J:"'":t,'Sr4 ,Uri',f Lf '*ri;iiLt
;" ';U (# 'oti :br*al. ,y .;ls, ,r# c, sr;:l ,,rui'cilt'4 c i,sCi;.j ,J'*,#ti # *;s;jt
;e ht * dt * drL, * rV it * *t ;* * ytl;

.rlrt-e 4'e; U, ,:l-*,
5538. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dia mendengar

Ibnu Abbas menceritakan kepadanya dari Maimunah, bahwa ada tikus
yang jatuh pada samin dan mati. Nabi SAW ditanya tentangnya, maka
beliau bersabda, "Buanglah tihu itu dan apa yang ada di sekitarnya,
lalu makanlah (sisa samin). " Dikatakan kepada Sufyan,
"Sesungguhnya Ma'mar menceritakannya darl, Az-Ztthi dari Sa'id bin
Al Musayyab dari Abu Hurairah." Dia berkata, rer{ku tidak mendengar

Az-Ztthi berkata kecuali dari Ubaidillah dari Ibnu Abbas, dari
Maimunatr, dari Nabi SAW, dan aku telah mendengar darinya
berulang kali."

;,'ri ,G h ,;,5rj *1lr G t; i:i-tt ,r'q.b!)t *
;i rLj *\t & it J;rLl d. :Jv ,rir;"r( rl-a:,t ,i*
?)yV i,yi;,apW'*';ar;6,f euc tr6,

). cl c ). czl
.djl J-9 .-r alll J-..cv'-
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5539. Dat'r Az-Zuhi tentang binatang yang mati di minyak dan
samin, beku atau tidak beku, baik hewan itu tikus atau selainnya,
maka dia berkata, "Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah sAw
memerintahkafl agar tikus yang mati pada samin (agar dibuang) dan
beliau memerintahkan apa yang dekat dengannya dibuang, Ialu
(sisanya) dimakan, dari hadits Ubaidillah bin Abdullah.,,

}fl dy;, * g6 ;.t ,f nt + i., sr )# f *W ;t f'z/r

g c-i t"" ,rG * &t ,l; \t .* 4t 
'** ,'.ls l& iu'

. ,t / ,oz

.;lS': ,td'r t4 tlg|i :Jti, ,rJ;
5540. Dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari

Ibnu Abbas, dari Maimunah RA, dia berkata, "Nabi sAW ditanya
tentang tikus yang jatuh di samin, maka beliau bersabda, 'Buanglah

tikus itu dan apa yang di sekitarnya, lalu maknnlah'.',

Keterangan Hadits:

(Bab apabila tilan jatuh pada samin yang belru atau cair).
Maksudnya, apakah hukumnya dibedakan atau tidak? Seakan-akan dia
tidak menegaskan hukum tentang itu, karena kuatnya perselisihan
dalam masalah ini. Disebutkan pada pembahasan tentang bersuci
bahwa dia memilih pendapat yang menganggap tidak menjadi najis,
kecuali terdapat perubahan. Barangkali inilah rahasia dia
menyebutkan jalur Yunus yang mengindikasikan perincian seperti itu.

L. t o.
u-c,n+ ,f (Dari Maimunah). Sudah disebutkan pada akhir

pembahasan tentang wudhu penjelasan tentang perselisihan pada Az-
zuhi dalam menetapkan Maimunah pada sanad dan penghapusannya.

Adapun yang lebih kuat adalah yang menyebutkannya. Sudah
disebutkan di tempat itu perselisihan terhadap Malik tentang apakah
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sanad ini maushul (sampai kepada Nabi SA!V) atau munqathi'
(terputus).

q? U'i tit ,,Sui (Beliau bersabda, "Buanglah tilats itu dan

apa yang ada di sekitarnya"). Demikian disebutkan kebanyakan

pengikut Ibnu Uyainatr darinya. Sementara disebutkan dalam Musnad

Ishaq bin Rahawaih dan dari jalurnya yang diriwayatkan Ibnu Hibban,
e:;.F ri g$ o€'o;t ,alsi q? ui u #lt6 tuE o€ ly Ol" samin itu

belat, malra buanglah tilats ttu dan yang ada di sekitarnya, lalu
malrnnlah [sisanyaJ, dan jika cair malca jangan kamu mendelmtinya).

Tambatran dalam riwayat Ibnu Uyainah ini dianggap gharib (ganjil),

sebagaimana akan dij elaskan.
'otir. $ (Dikatalan kepada Sufyan). Orang yang mengatakan

hal itu kepada Sufyan adalah Ali bin Al Madini (guru Imam Bukhari).
Demikian kltab Al llal.

?t ...*. Ll*;- ,:#'tti (Sesungguhnya Ma,mar menceritakant_ ,..

tentang itu...). Jalur Ma'mar ini disebutkan dengan sanad yarLg

maushul oleh Abu Daud dari Al Hasan bin Ali Al Hilwani dan Ahmad

bin Shalih, keduanya dari Abdunzzaqdari Ma'mar dengan sanad-nya

yang disebutkan hingga Abu Hurairah. At-Tirmidzi menukil dari

Imam Bukhari batrwa jalur ini tidak benar dan yang akurat adalatr

riwayat Az-Zlhri dari jalur Maimunatr. Sementara Adz-Dzuhali
menegaskan bahwa kedua jalur ini shatrih. Abu Daud berkata dalam

riwayatnya dari Al Hasan bin Ali, "Al Hasan berkata: Terkadang

Ma'mar menceritakannya dar^ Az-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah
dari Ibnu Abbas, dari Maimunah." Lalu Abu Daud meriwayatkan juga

dari Ahmad bin Shalih dari Abdunzzaq dari Abdurrahman bin
Budzawaih dari Ma'mar 

-seperti 
itu- melalui jalur Maimunah.

Demikian juga diriwayatkan An-Nasa'i dari Khasyisy bin Ashram dari

Ab&xrazzaq. Al Ismaili menyebutkan bahwa Al-Laits
meriwayatkannya dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab, dia
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berkata, "Telah sampai kepada kami bahwa Nabi SAW ditanya

tentang tikus yang jatuh di samin yang beku." Hal ini menunjukkan

bahwa riwayat Az-hthri dari Sa'id memiliki sumber. Keberadaan

Sufyan bin Uyainah tidak menghafalnya dari Az-Ztthi, kecuali

melalui jalur Maimunah tidak berkonsekuensi tidak ada sanad yang

lain. Lalu disebutkan dari Az-Zuhi sanad ketiga riwayat ini, seperti

dikutip Ad-Daruquthni melalui Abdul Jabbar bin Umar dari Az-hthn
dari Salim dari Ibnu Umar dengan redaksi seperti di atas. Abdul
Jabbar diperselisihkan tentang riwayatnya. Al Baihaqi berkata,

"Disebutkan dari riwayat Ibnu Juraij dari Az-Zlhri sama seperti itu,
tetapi sanad-nya hingga Ibnu Juraij lemah, dan yang akurat bahwa ia

adalah perkataan Ibnu Umar.
o ol, , o 2

SJ^)r U; 6 :Jt! (Dia berknta, "Aku tidak mendengar Az-

Zuhri"). Orangyang berkata di sini adalah Sufyan. Maksud kalimat,
"dan aku telah mendengarnya darinya beberapa kali" adalah dari jalur

Maimunah saja. Dalam riwayat Al Ismaili dari Ja'far Al Firyabi, dari

Ali bin Al Madini (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) disebutkan

bahwa dia berkata, "Sufyan berkat4 'Betapa sering kami

mendengamya dari Az-Z\hi, dia mengulangrya dan memulainya'."

lt '* (Abdullah). Dia adalah Abdullah Ibnu Al Mubarak.

Sedangkan Yunus adalatr Ibnu Yazid.

bfi ai.$lr *'€"b:! ;j> (Dari Az-Zuhri

tentang binatang yang mati pada minyak dan samin...). Maksudnya,

tentang hukum hewan yang mati di benda-benda tersebut. Secara

zhahir bahwa Az-Zuhi dalam masalah ini tidak membedakan antara

minyak samin dan selainnya, arfiara yang beku maupun yang cair,

karena dia menyebutkan yang demikian untuk menjawab pertanyaan

dan kemudian berdalil dengan hadits tentang samin. Adapun selain

samin, maka diikutkan kepadanya dari segi qiyas (analogi). Mengenai

alasan tidak adanya perbedaan arfiaxa yang cair dan beku adalah

karena tidak disebutkan pada redaksi yang dia dijadikan sebagai dalil.
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Hal ini menjadi cacat akan kebenaran mereka yang menambahkan
pada hadits ini dari Az-znhi tentang perbedaan antara yang beku dan
cair, seperti telah disebutkan sebelumnya dari Ishaq. Ia masyhur dari
riwayat Ma'mar, dad, Az-Ztrhi sebagaimana-dikutip Abu Daud, An-
Nasa'i dan selain keduanya, serta dinyatakan shatrih oleh Ibnu Hibban
maupun yang lainnya. Padatral sesungguhnya te{adi perselisihan dari
Ma'mar. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abdul A'Ia dari Ma'mar
tanpa perincian. Benar dalam riwayat An-Nasa'i dari Ibnu Al easim
dari Malik disebutkan sifat samin batrwa ia beku. Perkara ini telah
disitir pada pembahasan tentang bersuci dan demikian tercantum
dalam riwayat Ahmad, dari Al Avza'i, dart Az-Zvhi. Demikian juga
dalam riwayat Al Baihaqi dari Hajjaj bin Minhal dari Ibnu Uyainah.
Serupa dengannya diriwayatkan Abu Daud Ath-Thayalisi dalam
Musnad-nya dari sufyan. Pada pembatrasan terdahulu sudah disitir
tentang tambahan yang terjadi dalam riwayat Ishaq bin Rahawaih dari
Sufyan. Dikatakan dia menyendiri dalam menyebutkan perincian
tersebut dari Sufyan tanpa diikuti para ahli hadits lain di antara murid-
murid Sufyan, seperti Ahmad, Al Humaidi, Musaddad, dan selain
mereka. Namun, perincian ini juga tercantum dalam riwayat Abdul
Jabbar bin Umar, dat', Az-Ztrhi, dari Salim, dari bapaknya. Kemudian
disebutkan batrwa yang benar dalam sanad ini ia berstatus mauquf.
Menurutku, inilah yang menjadi pemutus persoalan, bahwa
pernyataan yang terkait dengan samin beku berasal dari Az-Zud.ti, dai
Salim, dari bapaknya. Sedangkan pemyataan yang mutlak berasal

dalam riwayahrya adalatr marfu', karena sekiranya hal ini marfu',
maka dia tidak akan mengeluarkan fat'wa yang menyamakan antara

yang beku dan yang cat. Az-Zvhi bukan termasuk periwayat yang

bisa diduga telah lupa jalur yang terperinci dan marfu', sebab dia
adalatr orang yang paling hafal di masanya. Maka dugaan bahwa hal
itu tidak dia ketahui merupakan dugaan yang sangat jauh dari
kebenaran.
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inr * i ar # y4y ,f (Dari hadits Waidillah bin

Abdillah). Maksudnya, melalui sanad-nya. Namun, saya belum

mengetahui apakah ada nama Maimunah atau tidak dalam sanad rtlt.

Al Ismaili meriwayatkannya dari jalur Nu'aim bin Hammad dari Ibnu

A1 Mubarak, dia berkata, "Dari Ubaidillah bin Abdillah dari Nabi

SAW." Dia menyebutkannya melalui jahtr mursal. Kemudian Abu
Nu'aim melakukan keganjilan dalam kitab Al Mustakhraj ketika

mengutipnya dari jalur Al Farabri dari Al Bukhari, dari Abdan dengan

sanad yarlg maushul seruya menyebutkan Ibnu Abbas dan Maimunah

daiam hadits marfu' tanpa mengutip hadits mauquf. Lalu dia berkata,

"Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdan." Kemudian dia

menyebutkan satu pembahasan.

Hadits ini dijadikan dalil untuk salah satu dari dua riwayat dari

Ahmad bahwa benda cair yang kejatuhan najis, maka ia tidak menjadi

najis, kecuali berubah, dan ini merupakan pilihan Imam Bukhari dan

pendapat Ibnu Nafi' dari madzhab Maliki serta diriwayatkan dari

Malik. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ismail bin Ulalyah, dari

Umarah bin Abi Hafsh, dari Ikrimah, bahwa Ibnu Abbas ditanya

tentang tikus yang mati pada samin, maka dia berkata, "Tikus diambil
dan apa yang ada di sekitarnya dibuang." Aku berkata,

"Sesungguhnya bekasnya berada di semua samin." Dia berkata,"Yang
demikian terjadi saat dia hidup, tetapi jika telah mati, maka ia tetap di
tempatnya mati." Para periwayatnya adalah periwayat kitab Shahih.

Imam Ahmad meriwayatkannya melalui jalur lain tentang wadah yang

berisi minyak dan kejatuhan tikus. Di dalamnya disebutkan, "Dia
berkata, 'Bukankah ia telah berkeliling di semua tempat di wadah

itu?' Dia berkata, 'Hanya saja ia berkeliling di saat masih hidup, tetapi

kemudian ia tetap di tempat ia mati'."

Mayoritas ulama membedakan antara hukum benda yang cair

dan yang beku ketika kejatuhan najis, berdasarkan perincian dalam

riwayat terdahulu. Ibnu Al Arabi berpegang kepada lafazh, "dan apa

yang disekitarnya", bahwa minyak itu beku. Dia berkata, "Sekiranya
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minyak tersebut cair, maka tidak ada yang di sekitarnya, sebab kalau

dipindahkan dari satu tempat, tetap akan digantikan oleh bagiannya

pada saat itu juga, lalu ia menempati posisi 'apa yang di sekitarnya'.

Dengan demikian, harus dibuang seluruhnya."

Penyebutan samin dan tikus, tidak berkonsekuensi penafian

hukum tersebut dari selainnya. Namun, Ibnu Hazm mengkhususkan

perincian itu pada tikus saja. Apabila yang jatuh selain tikus di minyak

yang cair, maka ia tidak menjadi najis, kecuali terjadi perubahan

(sifatrrya). Batasan cair menurut jumhur adalah bisa cepat menutupi

tempatnya ketika diambil.

Kalimat "lalu mati" dijadikan dalil bahwa pengaruhnya pada

yang cair adalah karena ia mati di dalamnya. Sekiranya binatang itu
jatuh pada benda cair dan keluar darinya dalarn keadaan hidup, maka

tidak mendatangkan mudharat. Namuru dalam riwayat Malik tidak

dikaitkan dengan 'kematian'. Maka menjadi keharusan bagi mereka

yang tidak berpendapat demikian untuk memahami pernyataan mutlak

dalam konteks pernyataan yang terbatas. Dengan demikian,

seharusnya mereka mengatakan binatang yang jatuh dalam benda cair

tetap memberi pengaruh meskipun ia keluar dalam keadaan hidup.

Tampaknya Ibnu Hazm berpegang kepada asas ini sehingga dia pun

menyelisihi jumhur dalam perkara tersebut.

qf q Ajai lhuanglah dan apa yang ada di sekitarnya).

Tidak diriwayatkan melalui jalur shahih tentang batasan yang

dibuang. Namun, Ibnu Abi Syaibah mengutip melalui riwayat mursal

Atha' bin Yasar, bahwa batasannya sebanyak satu genggam. Sanad

riwayat ini sebenarnya jayyid hanya saja ia mursal (tidak menyebut

periwayat yang menukil dari sumber pertama). Disebutkan dalam

riwayat Ad-Daruquthni dari Yahya Al Qaththan, dari Malik,

sehubungan hadits ini, "Diperintahkan untuk menggali apa yang

disekitarnya, lalu dibuang." Hal ini lebih jelas menunjukkan minyak

itu beku berdasarkan kalimat "apa yang disekitarnya", sehingga

i

I
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menguatkan dasar Ibnu Al Arabi dalam pendapatnya. Mengenai

riwayat Ath-Thabarani dari Abu Ad-Darda' dari Nabi SAW tentang
pembatasan yang dibuang itu sebanyak tiga raupan dengan dua

tangan, maka sanad-nya lemah. Sekiranya riwayat ini akurat, maka

sangat jelas menunjukkan bahwa minyak tersebut cair.

Kemudian kalimat, "Jika ia cair, maka jangan kamu
mendekatinya" dijadikan dalil, tidak boleh memanfaatkannya untuk
kebutuhan lain. Mereka yang memperbolehkan memanfaatkarulya

-selain 
dimakan- seperti para ulama madzhab Syaf i, dan juga

yang membolehkan menjualnya seperti ulama madzhab Hanafi, perlu
memberikan jawaban untuk hadits di atas, sebab mereka juga

menggunakan hadits itu untuk membedakan hukum antara yang cair
dan beku.

Lalu sebagian mereka berhujjah dengan keterangan dalam
riwayat Abdul Jabbar bin Umar yang dikutip Al Baihaqi dari hadits

Ibnu Umar, iililll ls y: ry{\ tk6 l,"rr .rti bt Uika samin itu cair,

maka manfaatkanlah tapi jangan memakannya). Dia mengutip pula
dari riwayat Ibnu Jurarj sama sepertinya. Namun, sudah dijelaskan
bahwa yang benar riwayat ini tidak sampai kepada Nabi SAW.
Kemudian dia mengutip melalui jalur Ats-Tsauri, dari Ayyub, dari
Nafi', dari Ibnu Umar tentang tikus yang jatuh di minyak, dia berkata,
'#ti yrt'y'9\r1 y. ry*Lr Qadiknnlah [minyak ituJ untuk lampu dan

sebagai minyak bagi lauk kamu). Hadits ini dijadikan dalil bahwa

tikus adalah suci dzafrrya. Namun, Ibnu Al Arabi melakukan
keganjilan ketika menyebutkan dari Imam Syaf i dan Abu Hanifah
bahwa ia adalah najis.

t: * ii,' & ,r$ 'r.9 
(Rasulullah SAW ditanya).

Demikianlah yang tercantum dalam kebanyakan riwayat tanpa

menyebutkan orang yang bertanya. Sementara dalam riwayat Al
Auza'idari Ahmad hal itu disebutkan dengan jelas, ar ;pi *k't6t
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fib ',f *, * lo' .J- (Dari Maimunah, sesungguhnya dia minta

fatwa kepada Rasulullah SAW tentang tilan). Serupa dengannya

dalam riwayat Yahya Al Qaththan, dari Malik yang dikutip Ad-

Daruquthni, "Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Maimunah minta

fatwa."

35. Cap dan Tanda Pada Wajah

i.t ;v: .i;ht'{,r oi;f fi e qt ,f t'e'* il&'}
tl'tL :Js'^:;i A! .a$'o:t'f)-,) *?tt J:. Ut u+ :k

.i;ht';H : lvj aiY; e'q rtt
5541. Dari Hanzhalah, dari Salim, dari Ibnu Umar batrwa dia

tidak menyukai diberi tanda pada wajatl Ibnu Umar berkat4 'Nabi

SAW melarang untuk dipukul." Hadits ini diriwayatkan juga oleh

Qutaiball dia berkata: Al 'Anqazi menceritakan kepada kami, dari

Hanzhalah, dia berkat4 "Dipukul wajatr."

*i*\t-*Ut*|);;,io,/ * r"-) /. lq *
.A1;i ; iSG *io *'^3.1:j'i S, G';^t'^U- d.;u,

5542. Dari Hisyam btn Zaid, dari Anas, dia berkata, "Aku

masuk kepada Nabi SAW dengan saudaraku untuk beliau tahnik

sementara beliau berada di kandang onta miliknya. Aku melihabrya

memberi cap pada karnbing." Aku mengira dia berkata, "Pada

telinganya."
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Keterangan Hadits:

(Bab cap dan tanda). Di tempat ini disebutkan dengan Kata
wasm pada sebagian naskah disebutkan dengan kata wasym. Menurut
sebagian, keduanya satu makna. Sedangkan menurut pendapat lain,
jika menggunakan huruf sin (wasm) maka khusus cap di wajah,
sedangkan yang menggunakan huruf syin (wasym) maka untuk tanda
di seluruh badan. Atas dasar ini, maka yang benar di tempat ini adalah
yang menggunakan huruf sin, karena ada kata 'wajah' sesudahnya.

Maksud wasm (cap) adalah sesuatu diberi tanda dan meninggalkan
bekas yang sulit hilang. Asalnya adalah tanda yang dibuat pada hewan
untuk membedakannya dengan yang lain.

eilf 7 (Dari Hanzhalah). Dia adalah Ibnu Abi Sufyan Al
Jumahi. Salim adalah Ibnu Abdullah bin Umar.

'rgt of (Diberi tanda). Maksudnya, dibuat tanda tertentu

padanya.

itlat (Wajah). Dalam Al Kasymihani pada kedua tempat

disebutkan dengan kata "ash-sltuwar." Ia adalatr jarnak darj kata ash-
Shuurah, maksudnya adalah wajatr.

)$3 (bnu [Jmar

berlrata, "Nabi SAW melarang dipulatl"). Atsar ini dinukil dengan

sanad yarLg maushul melalui jalur sebelumnya. Dia memulai dengan

riwayat mauquf, lalu mengiringinya dengan riwayat marfu' sebagai

dalil tentang tidak disukainya hal itu. Imam Bukhari memulai dengan
hadits mauquf dan diiringi dengan hadits marfll' untuk mendukung
makruhnya hal itu, sebab jika memukul telah dilarang, tentu memberi
cap lebih dilarang. Kemungkinan juga dia mengisyaratkan kepada apa

yang disebutkan Imam Muslim dari hadits Jabir, 1r' .,I.la )lt J?: ie
*it g. eit *, t'ir e 7Pt f &, io fuorutuilah sAW

melarang memulrul di wajah dan membuat cap di wajah). Dalam
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lafazhlain darinya disebutkan, '€3fr 
l?*) * ir' ,* 4t *';

'r{;3 U ht il ,Jui Fs d (Nabi SAW melewati keledai yang telah

diberi cap di wajahnya, maka beliau bersabda, "Allah melalout

orang yang memberinya cap".).

UF Vt:t, :Jti 4 A.ti (Hadits ini diriwayatkan juga oleh

Qutaibah, dia berkata, "Al 'Anqazi menceritakan kepada kami"). Dia

dinisbatkan kepada 'Anqaz (salah sau tumbuhan yang memiliki aroma

wangi). Tumbuhan ini biasa juga disebut Marsyanjuz. Namun, ini

termasuk menafsirkan sesuatu dengan kesamaran yang sepertinya.

Marsyanjuz adalah syimar atau syadzab (keduanya juga adalah jenis

tumbuhan -penet'). Sebagian mengatakan 'Anqaz adalah raihan.

Sebagian lagi mengatakan bahwa tumbuhan beruas yang keras. Nama

Al Anqazi adalah Amr bin Muhammad A1 Kufi. Dia dinyatakan tsiqah

(terpercaya) oleh Ahmad, An-Nasa'i, dan selain keduanya. Ibnu

Hibban berkata di kitab Ats-Tsiqaat, 'Diabiasa menjual 'anqaz."

Riwayat pendukung ini memiliki hukum maushul menurut

pandangan Ibnu Shalah, sebab Qutaibah termasuk guru Imam

Bukhari. Hanya saja Imam Buk*Iari menyebutkan riwayat ini, karena

disebutkan lafazhyang terhapus dalam riwayat Ubaid bin Musa, yaitu

pada kalimat, a;hi 'oi (untuk dipulail), sebab kata ganti pada

riwayatnya adalatr untuk 'wajah', karena ia disebutkan lebih awal, lalu

Al'Anqazi menyebutkan hal itu dengan tegas dalam riwayatnya.

zlfi; 7 (Dari Hanzalah). Maksudnya melalui sanad yatg

dikutip sebelumnya, yaitu dari Salim, dari bapaknya. Al Ismaili

meriwayatkan hadits ini melalui Bisyr bin As-Suri dan Muhammad

bin Adi 
-seraya 

memisahkan riwayat mereka- keduanya dari

Hanzalah, sama seperti sanad dan lafazh di atas. Hanya saja dalam

lafazh riwayat Bisyr disebutkan, "Memukul wajah-wajah hewan

ternak." Kemudian melalui jalur lain, darinya, "Memukul wajah." Dia

meriwayatkan pula melalui Muhammad bin Bakr -yakni Al

284 - FATHUL BAARI



Barsani- dan Ishaq bin Sulaiman Ar-Razi, keduanya dari Hanzalah,

dia berkata, "Aku mendengar Salim ditanya tentang tanda di wajah,

maka dia berkata, 'Ibnu Umar tidak suka diberi tanda di wajah.

Sampai kepada kami bahwa Nabi SAW melarang memukul wajah."

Al Ismaili berkata, "Riwayat yang dikutip darinya tentang memukul

wajah adalah mudhtharib. Adapun tentang memberi tanda

sesungguhnya ia berasal dari perkataan Ibnu Umar dan maknanya

adalah menempelkan besi panas."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat terakhir ini sesuai dengan

redaksi pada judul bab. Penyebutan kata 'cap' sesudahnya mungkin

sebagai penafsiran atau penyebutan kata yang umum sesudah yang

khusus. Al Ismaili mengisyaratkan dengan perkataannya,

"mudhtharib" kepada riwayat terakhir, dimana dikatakan kepadanya,

"sampai kepada kami", karena secara zhahir ia berasal dari perkataan

Salim sehingga dinyatakan mursal, berbeda dengan riwayat-riwayat

lain yang menunjukkan langsung dari Nabi SAW. Namun,

kesepakatan sejumlah periwayat dalam menisbatkan hal itu kepada

Nabi SAW lebih patut dijadikan pegangan daripada yang selainnya.

Sebenarnya, kondisi seperti ini tidak dinamakan mudhtharib dalam

istilah hadits, sebab syarat satu hadits dina:nakan mudhtharib adalatt

tidak mungkin dikuatkan salah satu versinya dan tidak mungkin pula

dikompromikan. Sementara di tempat ini tidak demikian.

Penyebutan secara tegas tentang 'memberi cap di wajah'

disebutkan dalam hadits Jabir, dimana dia berkata, *!o 1,' *l? At ";
,g Alst "ni 'd".y .r.ii ,p ,y ht d ,'Jui *t e Aj u :4, Pt
,4] Vi r.g- Q,tabi SAW melewati keledai yang telah diberi cap di

wajahnya. Beliau bersabda, "Allah melalcnat orang yang melakukan

ini. Janganlah seseorang memberi cap di wajah dan jangan pula

seseorang memulail wajah"./. Hadits ini diriwayatkan Abdunazzaq,

Muslim, dan At-Tirmidzi. Ia merupakan pendukung yang baik bagi

hadits Ibnu Umar. Adapun pembahasan tentang memukul wajatt
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manusia sudah dipaparkan pada pembahasan tentang jihad ketika

membicarakan hadits Abu Hurairah. Sudah disebutkan pula beberapa

bab terdahulu tentang larangan menahan hewan untuk dibunuh dan

larangan memotong-motong anggota badan hewan yang hidup.

,i3 i l4 C (Dari Hisyam bin Zaid). Maksudnya, Ibnu Anas

bin Malik.

,r,51 ,f (dari Anas). Ini adalatr kakek daripada Hisyam.

'rkU- 4 g\ MemOawa saudaralat untuk beliau tahnik). Dia

adalah saudaranya dari pihak ibu, yaitu Abdullah bin Abu Thalhah.

Hadits ini akan disebutkan lebih panjang pada pembahasan tentang

pakaian melalui jalur lain.

*'C A (Di kandang onta). Seakan-akan karnbing dimasukkan

dalam kandang tersebut bersama onta.

iA q- $: (Beliau memberi cap pada kambing). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutksrl rt3 dan ia adalah bentuk janak

dari kata syaat, sama dengan syiyaah'. Namun, disebutkan dalam

riwayat pada pembatrasan tentang pakaian dengan redaksi, 4 $i

# iP ,€$t'*b, (beliau memberi cap pada hewan tunggangan yang

datang kepadanya). Di sini terdapat indikasi bahwa kejadian itu

berlangsung setelatr mereka kembali dari pembebasan kota Makkah

dan Hunain. Sedangkan yang dimaksud hewan tunggangan di sini

adalah onta. Seakan-akan beliau sedang memberi cap pada onta dan

kambing. Namun, saat Anas masuk beliau sedang memberi cap pada

kambing. Lalu dia melihat pula beliau memberi cap pada hewan

lainnya. Sebagian masalah ini teleh disebutkan pada pembahasan

tentang aqiqah.
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'Ary Aku mengira dia). Orarg yang mengucapkan perkataan

ini adalah Syu'bah. Sedangkan maksud kata ganti 'dia'adalatr Hisyam

binZaid. Hal ini disebutkan secara jelas dalam riwayat Muslim.

ri.;rii ; (Di telinga-telinganya). Ini merupakan maksud judul

bab, yaitu tidak memberi cap di wajah dan hanya memberi cap di

telinga. Kesimpulannya, telinga tidak termasuk bagian wajah. Di sini

terdapat pula dalil bagi jumhur yang membolehkan memberi cap pada

hewan ternak dengan menggunakan besi panas. Berbeda dengan

pandangan ulama madzhab Hanafi yang tidak membolehkannya

berdasarkan konteks umum larangan menyiksa dengan api. Di antara

mereka ada yang mengklaim bahwa hadits tentang pemberian cap

pada hewan ternak telah dihapus, tetapi jumhur memahami hadits ini

sebagai pengecualian dari larangan menyiksa dengan api.

36. Apabila Suatu Kaum Mendapatkan Rampasan Perang,Ialu

sebagian Mereka Menyembelih Kambing atau onta tanpa

Perintah Sahabat-sahabatnya, maka Sembelihan itu tidak
Dimakan

'u'ttb

Berdasarkan hadits Rafi', dari Nabi SAW. Thawus dan

Ikrimah berkata tentang binatang sembelihan pencuri, "Buanglah

sembeliah itu."

o:i# ; *',*' f
"'oityii,'JG

iG', *) il?ht ,* 4t* gt, *Q.
.ir-bt:rrJful );43

,c. -/ ./ .
G bEs

c.:.,: .:,... c/

,f evs ,J il-t:, f
.. -?.:'o:.1. c

ay:.l;'; #;ut &
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't 'n '"<;i 6 ,;;K.lr i:"r ;!t i:-,st;i c :Jw ,a;li t17

.a*Jt a.* ;last r1i:, ,'#i'r4r Ci ,d) *'S;/*L,t ,ft
C*)t?tt'-b
t:;. Ju) ;#. c',) ;.;kli Ar;:u alr:l r,?i ,u"(lt 7i

"p; 
;Y;,j"'#'"<;'{r,lit,!.tri'u }; T i .zq )-.

s;tt,r), *6k:".tri;,Qr gd,"ttl ,J,a,\'ra, tr,
.t-6 h tr,6;tut-W

5543. Dari Sa'id bin Masruq, dari Abayah bin Rifa'atr, dari

bapalary4 dari kakeknya Rafi' bin Khadij, dia berkata, "Aku berkata

kepada Nabi SAW, 'Sesungguhnya kita bertemu musuh besok, dan

kita tidak memiliki pisau'. Beliau bersabda, 'Apa yang mengalirkan

darah dan disebut nama Allah maka makanlah, selama ia bukan gigi
dan bukan pula lculcu. Alat akan menceritalcan kepada kamu tentang

itu. Adapun gtgi, maka ia adalah tulang sedangkan lailu adalah pisau

Habasyah." Orang-orang yang terburu-buru bergerak lebih dahulu

dan mereka mendapatkan rampasan sementara Nabi SAW di bagian

akhir rombongan. Mereka pun menaikkan periuk-periuk (di tungku),

maka periuk-periuk itu diperintah untuk dibalik, lalu dibagi di antara

mereka. Seekor onta disamakan dengan sepuluh ekor kambing.

Kemudian seekor onta di bagian depan kaum itu lari, dan mereka tidak

memiliki kuda, maka seorang laki-laki memanahnya dan ia dihentikan

oleh Allah. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya hewan ternak ini
memilibi tabiat seperti tabiat binatang liar, jikn ada di antaranya

yang melalatkan demikian, maka lalatkan terhadapnya seperti ini'."

Ut, t'at'u ti2c u6r ia7 ?k3
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Keterangan Hadits:

(Bab apabila suatu kaum mendapatkan rampasan, lalu

sebagian mereka menyembelih kambing atau onta tanpa perintah

sahabat-sahabatnya, maka sembelihan itu tidak dimakan berdasarkan

hadits Rafi') Ini merupakan pandangan Imam Bukhari bahwa sebab

larangan memakan kambing yang dimasak dalam kisatr Rafi' adalah

karena belum dibagi. Hal ini sudah dipaparkan pada bab "Menyebut

Nama Allah ketika Menyembelih". Adapun kalimat "l{ku akan

menceritakan kepada kamu tentang itu" ditegaskan An-Nawawi

batrwa termasuk pemyataan yang langsung dari Nabi SAW. kri pula

yang merupakan pemyataan zhahir dari konteks hadits. Sementara

Abu Al Hasan bin Al Qaththan berkata dalam lcrtab Bayan Al Wahm

Wa Al lham bahwa kalimat itu berasal dari RaIi' bin Iftadij
(periwayat hadits itu) yang disisipkan dalam hadits. Dia menyebutkan

pula yang kesimpulannya bahwa kebanyakan periwayat menyebutkan

dari Sa'id dan Masruq dengan bahasa yang menunjukkan langsung

dari Nabi SAW. Namun Abu Al Ahwas menyebutkan dalam

riwayatnya dari Rafi' setelah kata 'atau kuku', "Rafi' berkat4 'Aku
akan menceritakan kepadamu tentang itu'." Lalu dia menisbatkan hal

itu kepada Abu Daud. Namun, tentu saja hal ini cukup ganjil, sebab

Abu Daud meriwayatkannya dari Musaddad tanpa menyebutkan,

"Rafi' berkata...", tetapi sama seperti riwayat Imam Bukhari di

tempat ini. Guru Abu Daud dalam riwayat itu adalah Musaddad yang

juga merupakan guru Imam Bukhari di tempat ini. Pada bab

berikutnya Imam Bukhari menyebutkarrrya, "Selain gigi dan kuku,

karena gigi adalah tulang...", maka ia sangat tegas menunjukkan

bahwa semua pernyataan itu berasal dari Nabi SAW.

6y?t :r.!1rl.Jr o+rt e'"*t iiU ,S% (Thawus dan Ilrrimah

berlrata tentang binatang sembelihan pencuri, "Buanglah sembelihan

itu".). Atsar ini disebutkan Abdurrazzaq melalui sanad yang maushul

dari Thawus dan Ikrimah dengan redaksi, q3 (l;6f.3 U; * li.- Udl
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W (keduanya ditanya tentang itu, maka keduanya tidak menyukninya

dan melarang memakannya). Hukum tentang ini sudah dijelaskan
pada bab "Sembelihan Perempuatl."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Rafi'bin Khadij
RA yang sudah dijelaskan secara detail pada bab sebelumnya.

37. Apabila onta Milik suatu Kaum Larir lalu Dipanah oleh
sebagian Mereka dan Dia berhasil Membunuhnyar lalu Ingin

Memperbaiki Mereka, maka Diperbolehkan

*:t$La' & Ut*Ft'4
Berdasarkan Hadits Rafi' dari Nabi SAW

s' g-y /. et., e--- t n|l,u -n$ r ! ti i * *
u H.'"'t ,,"L €,*) *\t *Ut'{ * 'ju *1 tur

,rLk *rt'ri ALt,,lG'"i ,iu ,iA f),p;r"j ,J6 ,Dl
fl ,i' J;, ( 't-ij 'j6 .sk 1;.t_&$ W'# * ,,;i-;lt
.tu j ,JG .a;i Lk * e.'r'oi'4-5 ,rt;\t, q)at ei|
?tly ,*ti?t ..,Jt l' (tTi3;:t:t -tf 'rf- i c

.ag)t ui'futj,"&t
5544. Dari Sa'id bin Masruq, dari Abayah bin Rifa'ah, dari

kakeknya, Rafi' bin Khadij RA, dia berkata, "Kami bersama Nabi
SAW dalam suatu perjalanan, lalu seekor onta milik kami lari." Dia
berkata, "Ia dipanah oleh seorang laki-laki dan berhasil
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menghentikannya." Dia berkata, "Kemudian beliau bersabda,

'Sesungguhnya ia memiliki tabiat sebagaimana tabiat binatang liar,
dan diantara binatang itu yang mengalahkanmu, makn lalatkan

terhadapnya seperti ini'." Dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai

Rasulullah, kami biasa berada dalam peperangan dan perjalanan, kami

ingin menyembelih, tetapi tidak ada pisau'. Beliau bersabda,

'Percepatlah, dan apa yang mengalir -atau mengalirkan- darah

dan disebut nama Allah maka malranlah, selain gigi dan latlcu, karena

gigi adalah tulang dan latlu adalah pisau Habasyah'."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila onta milik suatu lcaum melarikan diri lalu
dipanah oleh sebagian merelca dan membunuhnya, lalu dia ingin
memperbaiki mereka maka diperbolehkan). Dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan "memperbaikinya", sedangkan dalam riwayat
Karimatr "perbaikannya." Jika disebut kata ganti 'nya' maka yang

dimaksud adalatr onta. Adapun bila disebut kata ganti 'mereka' maka

maksudnya adalah kaum tersebut.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Rafi' bin Khadrj dan sudah

disebutkan hal itu sebelumnya. Telah disebutkan pula pada bab

"Sembelihan Perempuan" pembatrasan lebih khusus tentang judul bab

ini. Mengenai redaksi pada riwayat ini, "Apa yang mengalir atau

mengalirkan darah" merupakan keraguan dari periwayat. Adapun
yang benar adalah "mengalirkan."

Al Ismaili mengkritik Imam Bukhari, karena menurutnya,

terjadi kontradiksi antara bab ini dan bab sebelumnya. Dia
mengisyaratkan tentang tidak adanya perbedaan antara kedua bentuk
yang dibicarakan. Perkara yang menyatukan antara keduanya adalah

masing-masing melampaui batasan dalam menyembelih. Namun, ini
dijawab bahwa mereka yang menyembelih pada kisah pertama telatr

melakukannya terhadap hewan yang belum dibagi untuk dimilikinya.
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Oleh karena itu, mereka dihukum dengan cara dilarang memakannya

saat itu sampai dibagi. Sementara maksud orang yang memanah onta

adalah untuk mendapatkan manfaatnya bagi pemiliknya. Dengan

demikian, terjadi perbedaan antara keduanya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari hendak menyitir

dengan judul bab ini bahwa penyembelihan yang dilakuan oleh selain

pemiliknya bila dengan cara melampaui batas 
-seperti 

pada kisah

pertama- maka dianggap rusak. Adapun jika dilakukan dengan

tujuan maslatrat bagi pemiliknya, seperti khawatir tidak mendapatkan

manfaatny4 maka tidak dianggap rusak.

38. Makannya Orang Yang TerPaksa

r/j3t3 €ut:'t 6 p*'u,F ,:-t a$t
6s -t#t d: eu,: $At f)b{? 6\.ttsldr arii n s :r1 

}u

(*p\* )b \t ?6?furr' '1' /.nrbi
Berdasarkan firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman,

makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan

kepadamu dan bersyulatrlah kepada Allah, iika benar-benar hanya

kepada-Nya knmu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya

mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang

yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi

barangsiapa dalam keadaan terpalcsa (memaknnnya) sedang ia tidak

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada

dosa baginya." (Qs. Al Baqaratr l2l: 172-173)

(f) *y ;o t:";;r; e'S;otu$ :J$ )

6 sS , jc 
"l,r Jr"l
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Firman-Nya, uMalca barangsiapa terpal<sa karena kelaparan

tanpa sengaja berbuat dosa." (Qs. Al Maa'idah [5]: 3)

.<C**-ltr

Firman-Nya ,"Maka makanlah binatang-binatang (yong hdr;
yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman

kepada ayat-ayat-Nya. Mengapa l<amu tidak mau memakan (binatang-

binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika

menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan

kepada kamu apa yang diharaml<an-Nya atasmu, kecuali dpa yang

terpal<sa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari

manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa

nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah

yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. " (Qs. Al
An'aam [6]: 118-119)

Firman-Nya, "Katakanlah, "Tiadalah aku peroleh dalam

wahyu yang diwahyukan kepadala4 sesuatu yang diharamkan bagi

orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai,

,iJ;k- fb ,;' t1:# ,tt g:i q \i I ,rr1 :>q .V $j
ly d'ti -Gti ,-r* ;.t J$- 6FJ t1'5 \1 ,# okbf 'lr

bi :o r:) Lv *'pt ;.p ,e. y, f)bi G:..t ,i ,rl ii
'G€):* u;
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i6))€ bl i' t

atau darah yang mengalir -Ibnu 
Abbas berkata, 'Yal<rri tertumpah

dengan ds13s"- atau daging babi 
-ftarena 

sesungguhnya semua itu

kotor- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.

Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka

sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Qs. Al An'aam [5]: la5)

ryijl;;r2 t* \t; iitr nrti: b t&> ,,liu:

,t 1' f ',yt vs t$t di e:tt,:zi!:t n$o?? 6\.osl;d;

.G€r3*h"t9 :b l:, Lv.? h"' *
Firman-Nya,"Makn makanlah yang halal lagi baik dari rezeki

yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syulatrilah nilonat Allah

jilra kamu hanya kepada-Nya saia menyembah. Sesungguhnya Allah

hanya mengharamlan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging

babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah;

tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak

menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya

Altah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. An-Na$ [16]:

1 l4-l ls)

Keterangan Hadits:

(Bab apabila orang yang terpal<sa makan) Maksudnya, makan

bangkai. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mensinyalir perbedaan

pendapat tentang masalah ini dalam dua hal. Pertama, kondisi

seseorang dikategorikan terpaksa sehingga diperbolehkan makan

bangkai. Kedua, kadar yang diperbolehkan untuk dimakan'
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Yang pertama, adalatr rasa lapar yang dapat menyebabkan

kematian atau menimbulkan penyakit yang bisa membawa kematian.

Demikian pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama madzhab Maliki
memberi batasan selama tiga hari tidak makan. Ibnu Abi Jamrah

berkata, "Hikmah larangan memakan bangkai adalah karena dalam

bangkai itu terdapat racun yang sangat berbahaya. Seandainya

seseorang memakannya, maka akan membinasakan dirinya. Oleh

karena itu, disyariatkan adanya rasa lapar hingga dalam badan timbul

racun yang lebih kuat daripada racun bangkai, sehingga jika dia

memakan bangkai, maka tidak akan menimbulkan mudharat (bahaya)

bagi dirinya." Seandainya hal ini terbukti, maka ini merupakan

perkara yang sangat bagus.

Adapun masalah kedua disebutkan dalam firman-Ny4 iJt.*,

gl ?enSaia berbuat dosa),lalu ditafsirkan oleh Qatadah dengan arti,

"Orang yang melampaui batas." Hal ini termasuk penafsiran dari segi

makna. Ulama selainnya berkata, "Termasuk dosa jika memakan

melebihi apa yarLg bisa menegakkan tulang punggung." Sebagian lagi

berkata, "Melebihi kebiasaan yang normal." Pendapat terakhir inilah
yang lebih kuat, karena ayat tersebut berbicara secara mutlak.

Kemudian batasan kenyang yang diperbolehkan adalah tidak

mengharapkan selain bangkai dalam waktu singkat. Apabila masih

mengharapkan, maka tidak diperbolehkan selama dia kuat menatran

lapar, kecuali tidak mendapatkannya. Imam Al Haramain

menyebutkan bahwa yang dimaksud kenyang adalah apa yang dapat

menghilangkan rasa lapar bukan memenuhi perut hingga tidak tersisa

tempat bagi makanan lain, karena yang demikian hukumnya haram."

Namun, hal ini dianggap musykil bila dikaitkan dengan hadits Jabir

tentang kisah Anbar (ikan hiu) dimana disebutkan, "Abu Ubaidah

berkata, 'Dan kamu terpaksa, maka makanlah'. Dia (periwayat)

berkata, 'Kami pun makan hingga gemuk'." Pembahasan tentang ini
telah dipaparkan secara panjang lebar.
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',^t -Lj Jr €sl; v y* b,y ,Fi uit,6 u jri nr frl
;S ii (Berdasarkan firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman,

malrnnlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan

kepadamu -hingga firman-Nya- maka tidak ada dosa atasnya").

Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Sementara dalam riwayat

Karimatr ayat tersebut disebutkan secara lengkap.

?6 
'P (Tidak menginginkan). Maksudnya, dalam memakan

bangkai. Jumhur memasukkan 'maksiat' dalam arti baghyu. Oleh

karena itu, mereka tidak memperbolehkan makan bangkai bagi orang

yang bepergian untuk maksiat. Mereka berkata, "Caranya adalah

hendalarya bertaubat, lalu makan." Namun, sebagian ulama

memperbolehkannya secara mutlak.

*6n 7 eA*; C i*,';,nt (Barangsiapa terpaksa karena

lapar ,onOo bermaksud berbuat dosa). Makna dasar kata mutaajanif

adalah condong kepada sesuafu.

Vi y,\;" i,l i* i, et Ti b trKj (Maka makantah

binatang-binatang [yarg halal] yang disebut nama Allah ketika

menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya). Dalam

riwayat Karimah disebutkan pula ayat sesudaturya hingga kalimat, ti

ll OPt (apa yang kamu terpal<sa padanya). Kemudian dalam

salatr satu naskah disebutkan hingga kata, g,-.tliiib. (Orang-orang yang

melampaui batas). Dari sini tampak kesesuaian penyebutan ayat

tersebut di tempat ini. Kata 'terpaksa' yang disebutkan secara mutlak

dijadikan pegangan oleh mereka yaflg membolehkan makan bangkai

bagi pelaku maksiat. Namun, jumhw memahami pemyataan mutlak

dalam konteks pernyataan muqayyad dalam dua ayat terakhir.

$:rt ,t\'€J q'ri t',y>.*'t h l:it') (Dan firman Ailah,

"Katalranlah, 'Alru tidak mendapati apa-apa yang diwahyukan padalat

perkara yang diharamkan...'). Dalam riwayat Karimah disebutkan
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hingga akhir ayat, yaitu firman-Nya, "€i"t$ (Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang). Dengan demikian, tampak kesesuaiannya dengan

firman-Ny u, "y:zt';pit lbarangsiapa yang terpal<sa).

!."t 6, t ' 'vtg ,)tV Ut Jti (Ibnu Abbas berkata, "Tertumpah dengan

deras'). Misudnya, Ibnu Abbas menafsirkan kata masfuuh dengan

arti tertumpah dengan deras. Atsar ini dinukil melalui sanad yang

maushul ymg dikutip Ath-Thabarani melalui jalur Ali bin Abi
Thalhatr, darinya.

t* \rt ht &::t Q tt* ,lii gt*an-Nya, "Hai orang-

orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang

Kami berikan kepadamu"). Demikian tercantum di tempat ini dalam

riwayat Karimatr serta Al Ashili dan tidak tercantum pada riwayat

selain keduanya. Dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan hingga

firman-Ny^, ,t;2;t (babi),lalu disebutke'€j "t* lJilt'oti $ at
(hingga firman-Nya, "Sesungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang"). Al Karmani dan selainnya berkata, "Imam Bukhari

menyebutkan judul bab ini dan tidak menyebutkan satu pun hadits

sebagai isyarat bahwa hadits-hadits yang berkenaan dengannya tidak

memenuhi kriterianya. Oleh karena itu, dia merasa cukup dengan

ayat-ayat tersebut. Mungkin juga dia meninggalkan tempat kosong

untuk disebutkan hadits yang sesuai. Namun, ketika dilakukan

penyalinan naskah, dikumpulkan satu dengan yang lain. Adapun

hadits yang sesuai dalam masalatr ini dan sesuai kriterianya adalah

hadits Jabir tentang kisah Anbar (ikan hiu). Mungkin dia bermaksud

menyebutkan j alur lain.

Penutup

Pembahasan tentang binatang sembelihan dan binatang buruan

memuat 93 hadits marfii'. 21 hadits mu'allaq dan sisanya hadits

maushul. Hadits-hadits yang tenrlang, baik pada pembahasan ini
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maupun sebelumnya berjumlah Tg hadits. Sedangkan yang tidak

terulang berjumlah 14 hadits. Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh

Imam Muslim selain hadits Ibnu Umar tentang larangan menahan

hewan untuk dijadikan sasaran anak panah, hadits Ibnu Abbas tentang

itu, hadits Abdullatr bin Zaid tentang larangan memotong bagian-

bagian hewan yang masih hidup, hadits Ibnu Abbas dan Al Hakam bin

Amr tentang keledai jinak, dan hadits Ibnu Umar tentang larangan

memukul wajatr. Pembatrasan ini juga memuat M atsar dari sahabat

dan generasi sesudahnya.
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73. KITAB KURBAN

1. Sunnah Kurban

"u1*jL ,9,'* c.t

Ibnu Umar berkata, "Ia sunnah dan perkara yang ma'ruf."

'i' ' o1' 1 
''"',4t ,lG i,Sv *; iur d: rtr)t ,f "'#t 

*:* S 1J, .Il ,rl*
G 'da j ,:;.b e1'i ,,"t; ti ru e'i d y ii c's'ri"oy.

o1.3;t a; )t?\ L:i A'r; r:r) ,p etVj ,& *ai
;*L qy ol:Jt", -ei "t:)- )A.Ui;';. il i* ;A e

o / ,.1: 
- '

,.p rv ,f oF Jrs .!:-b; *i'* G;J ,), ll\;t ,Jd

,'* i ;>,at'fr'di a ,&, * h, Jb'r;tt')ts :*rlr
!5.lAt'^t-, ;Alf:

5545. Dari Asy-Sya'bi, dari Al Bara' RA, dia berkata, "Nabi

SAW bersabda, 'Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada

hari kita ini adalah hendalotya kita shalat, kemudian kita pulang dan

menyembelih (latrban). Barangsiapa melalatkannya, maka dia telah

//',/

, \E'.
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mengerjakan sesuai sunnah kita, dan barangsiapa menyembelih

(larban) sebelum itu (shalat), maka ia merupalmn daging yang dia

berikan kepada keluarganya, ia tidak termasuk sembelihan [kurbanJ '.

Abu Burdah bin Niyar berdiri -dan ia telah menyembelih (kurban)

sebelum shalat- dan berkata, 'Sesungguhnya aku memiliki
kambing'. Beliau bersabda, 'Sembelihlah ia, dan sekali-kali tidak

alran mencularyi bagi seorang pun sesudahmu'."

Mutharrif berkata dari Amir, dari Al Bara', 'J.[abi SAW

bersabda, 'Barangsiapa menyembelih setelah shalat, maka

sempurnalah htrbannya dan sesuai sunnah kaum muslimin'."

a ,*: *?" * Ct Jtt:Ju & ir d) t J.t1 ; ;i'*
l*'i't- ;:>$:'r'rx.'er';,:) ,*l.'dt dy ;1,!ast J:t'e,

t ai)" ,+wlf:

5546. Dari Anas bin Malik Rd dia berkata: Nabi SAW

bersabda, "Barangsiapa menyembelih (arban) sebelum shalat, maka

sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya. Barangsiapa

menyembelih (larban) sesudah shalat, maka telah sempurna

sembelihannya dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin."

Keterangan Hadits:

(Kitab kurban. Bab Sunnah lcurban). Demikian dikutip Abu

Dzar dan An-Nasafi, dengan kalimat 'sunnatul udhhiyah'. Adapun

selain keduanya menyebutkan 'sunnatul adhaahii'. Kata adhaahii

adalah bentuk jarnak dari kata udhfuiyah. Kata udhhiyah boleh dibaca

idhfuiyah atat dhahiyyai. Bentuk jarnak dhafuiyyah adalah dhahaayaa.

Ia juga disebut adhfuaat yang bentuk jamaknya adalah adhfuaa. Darr

sini diambil nama 'idul adhfua'. Kata ini bisa dimasukkan sebagai kata

keqa mudzakkar (enis laki-laki) dan bisa |uga mu'annats (jenis
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perempuan). Seakan-akan nama itu diambil dari nilma waktu yang

disyariatkan untuk menyembelih kurban.

Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkan judul dengan kata

'sunnah' sebagai isyarat unfuk menyelisihi mereka yang

mewajibkannya. Ibnu Hazm berkata, "Tidak dinukil melalui jalur

shahih dari seorang sahabat pun pendapat yang mewajibkannya.

Dinukil dari jumhur batrwa hukumnya tidak wajib. Namun, mereka

tidak berbeda bahwa kurban merupakan syariat agama. Menurut

ulama madzhab Syaf i dan jumhur, ia termasuk sunnatr mu'akkadah

(sangat ditekankan) bagr yang mampu. Sementara dalam salah satu

pendapat ulama madzhab Syafi'i, ia termasuk fardhu kifayah. Menurut

ulama madzhab Hanafi, hukumnya wajib bagi yang mukim dan

mampu. Pendapat serupa dinukil juga dari para ulama madzhab

Maliki, tetapi tidak dikaitkan bagi yang mukim. Dinukil dari Al
Auza'i dan Al-Laits seperti itu, tetapi Abu Yusuf (dari ulama madzhab

Hanafi) dan Asyhab (dari ulama madzhab Maliki) berbeda dengan

pendapat ma&hab mereka, bahkan menyetujui pendapat jumhur

ulama. Imam Ahmad berkata, "Tidak disukai meninggalkannya

selama m,rmpu melakukan." Dinukil pendapat lain darinya yang

mewajibkannya. Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Hasan bahwa

hukumnya sunnah dan tidak diberi keringanan untuk

meninggalkannya. Ath-Thahawi berkata, "Inilah yang menjadi

pendapat kami, tetapi tidak ada atsar yangmewajibkarurya."

Dalil yang paling kuat bagi pendapat yang mewajibkannya

adalatr hadits Abu Hurairah yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, ;r
{>u ",i:.a-':,$ a-'c zL t*1(Barangsiapa mendapatkan keluasaan,

tetapi tidak berhtrban, maka ianganlah dia mendekati tempat shalat

kami). Hadits ini diriwayatkan Ibnu Majah dan Ahmad melalui para

periwayat yarrg tsiqah (terpercaya). Namun, ada perbedaan tentang

hadits ini, apakatr ia langsung berasal dari Nabi SAW atau hanya dari

Abu Hurairah. Tampaknya pendapat yang mengatakan batrwa hadits
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tersebut tidak dinisbatkan kepada Nabi SAW adalah lebih mendekati

kebenaran, seperti pendapat Ath-Thatrawi dan selainnya. Di samping

itu, riwayat tersebut tidak tegas menunjukkan bahwa hukum kurban

adalah wajib.
o.- to,. ltt"J:Vi zL e ,'* U.t )Ej (Ibnu (Jmar berkata, "Ia adalah

sunnah dan perkara yang ma'ruf'). Atsar ini disebutkan Hammad bin

Salamah dengan sanad yang maushul dalam kitabnya Al Mushannaf
melalui jahx jayyid hingga Ibnu Umar. At-Tirmidzi menyebutkan juga

--disertai pernyataan yang menggolongkannya sebagai hadits

hasan- dari Jabalah bin Suhaim, ei ,*z*\t * P i.t',11:' Wt oi

i:rii. o'r:J g'pj * Xtt e lt ,):h }e i,:ui s+t: (Seorang taki-

laki bertanya kepada Ibnu Umar tentang larban; apaknh ia wajib?

Dia berkata, "Rasulullah SAW melalatkan latrban dan begitu pula
kaum muslimin sesudahnya".). At-Tirmidzi berkata, "Demikianlah
praktek yang berlaku di kalangan ahli ilmu, bahwa kurban bukan

sesuatu yang wajib." Seakan-akan dia mematrami dari sikap Ibnu

Umar yang tidak mer{awab "ya" bahwa dia tidak menganggapnya

wajib. Seakan-akan perkataan Ibnu Umar, "dan kaum muslimin"
mengisyaratkan bahwa perkara itu bukan termasuk kekhususan Nabi

SAW. Sementara Ibnu Umar sangat antusias dalam mengikuti
perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Oleh karena itu pula, dia tidak

menegaskan bahwa kurban itu wajib.

Adapun ulama yang menganggapnya wajib berdalil dengan

hadits Mihnaf bin Sulaim yang dinisbatkankepadaNabi SAW, ,fi &
"zbJrl * ,y (Kurban wajib atas setiap penghuni rumah). Hadits ini

diriwayatkan Imam Ahmad dan penulis Sunan yang empat melalui

sanad yang kuat, tetapi redaksinya tidak tegas menunjukkan bahwa

kurban adalah wajib secara mutlak. Di samping itu, hadits tersebut
juga menyebutkan tentang 'atirah (hewan yang disembelih setelah
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ternak mencapai jumlah tertentu) padahal ia tidak wajib bagi mereka

yang mewajibkan kurban.

Ulama yang berpendapat bahwa kurban adalah tidak wajib,

berdalil dengan hadits Ibnu Abba., ;S '*1" lt ';at ,* '#

(diwajibkan ataslil larban dan tidak diwajibkan atas kalian). Namun,

hadits ini lematr. Ia diriwayatkan Imaql Ahmad, Abu Ya'la, Ath-

Thabarani, dan Ad-Daruquthni. Al Hakim menganggapnya shahih,

tetapi dia keliru dalam hal itu. Saya telah mengumpulkan semua

jalurnya serta para periwayatnya dalam kttab Al Khasha)sfr ketika

melalrukan takhrij (menyebutkan sumber dan status) hadits-hadits Ar-

Raf i. Pembahasan tentang kewajiban kurban akan disebutkan ketika

menjelaskan hadits Al Bara' yang berkenaan dengan hadits Burdah

bin Niyar setelah beberapa bab. Selanjutnya, Imam Bukhari

menyebutkan hadits Al Bara' dan Anas tentang perintah bagi yang

menyembelih sebelum shalat agar mengulanginya kembali. Hal ini
akan disebutkan lebih detail setelatr beberapa bab.

'# g'; "j ;)rt of rii qi e *r'*S r;'Ji1'ol. (sesungguhnya

yang pertama kita lalatkan pada hari kita ini adalah hendalvtya kita

shalat, kemudian kita pulang dan menyembelih). Dalam sebagian

riwayat disebutkan,';A $ qt- ,l @oao hari kita ini adalah kita

shalat). Ia termasuk menempatkan kata kerja pada posisi mashdar

ftata dasar).

Maksud kata'sunnah' pada kedua hadits ini adalah tata cara

yang dilalrukan Rasulullah SAW bukan 'sunnalt' dalam pengertian

syariat yang setelah'wajib'. Tata cara itu lebih umum dan mencakup

wajib maupun nadb (arrjuran). Jika tidak ada dalil yang menunjukkan

wajib, maka tetap berstatus nadb (anjuran). Ini juga merupakan alasan

penyebutannya padajudul bab ini.

Ulama yang berpendapat bahwa kurban adalah wajib berdalil

dengan perintatr -pada kedua hadits itu- untuk mengulangi
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penyembelihan. Namun, hal ini dijawab bahwa yang dimaksud adalah

penjelasan syarat kurban yang disyariatkan. Ini seperti dikatakan

kepada orang yang shalat Dhuha sebelum matahari terbit, "Apabila
matahari telah terbit, maka ulangi shalatmu."

:d e O:A n'rfi Qo tidak termasuk lwban). Kata nusuk

artinya sembelihan (kurban), dan digunakan dalam arti jenis khusus

dari darah yang dikucurkan. Kata ini juga digunakan dengan arti

'ibadah', dan arti ini lebih luas pengertiannya. Dikatakan 'fulan
naasik' artinya si fulan ahli ibadah. Pada hadits Al Bara', kata itu
digunakan untuk makna yang ketiga. Sedangkan makna yang pertama

sesuai dengan hadits Al Bara' melalui jalur lain, fi g>\Ar U'*S V
'i ''lU (barangsiapa menyembelih [kurbanJ sebelum shalat, maka

tidak ada kurban baginya). Maksudnya, sembelihan itu tidak dapat

menempati posisi kurban.

U?i 'J\t (Mutharrif berkata). Maksudnya, Ibnu Tharif.

Sedangkan Amir adalah Asy-Sya'bi. Riwayat Mutharrif ini sudah

disebutkan dengan sanad yang maushul pada pembahasan tentang dua

hari raya dan akan disebutkan setelah delapan bab.

Imam Bukhari menyebutkan hadits kedua di bab ini dari

Musaddad, dari Ismail, dari Ayyub, dari Muhammad, dari Anas bin
Malik RA. Ismail adalah Ibnu Ulayyah. Ayyrb yang dimaksud adalah

As-Sikhtiyani, dan Muhammad adalah lbnu Sirin. Sanad hadits ini
adalah ulama Bashrah.
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2.Imam Membagi Kurban di antara Manusia

o.^a

,;&*^tob
,). *;* it Jit r;- :'.rn ,:rL:$" '6.t:j:a dl-i'* y.:rbf

,. "" '
'dr'&:Ju '611

5547. Dari Uqbatr bin Amir Al Juhani, dia berkata, 'Nabi
SAW mernbagi hewan kurban di antara sahabat-sahabatnya, maka

Uqbah me,ndapatkan karnbing jadza'ah. Aku berkat4 'Wahai

Rasulullatr, aku mendapatkan jadza'ah'. Beliau bersabda,

' Berhtrbanlah dengannya'. "

Keteranean Hadits:

(Bab Imam tnembagi larban di antara manusia). Maksudnya,

baik beliau lakukan secara langsung maupun melalui perintaturya.

Imam Bukhari menyebutkan hadits di bab ini dari Mu'adz bin
Fadhalatr, dari Hisyam, dari Yahya, dari BaJah Al Juhani, dari Uqbatt

bin Amir Al Juhani. Hisyam adalah Ad-Dastuwa'i. Sedangkan Yahya

adalatr Ibnu Abi Katsir. Pada sanad ini disebutkan 'dari Yatrya'.

Sementara dalam riwayat Muslim dari Muawiyah bin Salam dari

Yatrya disebutkan, "Ba'jah bin Abdullatr mengabarkan kepadaku."

Nama kakek BaJah adalatr Badr. Dia seorang tabi'in yang terkenal.

Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits ini.

Riwayat Imam Muslim telah menghapus keraguan adanya tadlis

(pengaburan) yang dilakukan Yatryabin Abi Katsir.
..,.. ttib ,f (Dari Uqbah). Dalam riwayat Imam Muslim

disebutkan, "sesungguhnya Uqbah bin Amir mengabarkan

kepadanya."
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ri-6,:;o y.c*f',i. *t *v ?0, * At # (t't"ti SAW membagi

latrban di antara sahabat-sahabatnya). Setelah empat bab akan

disebutkan bahwa yang melakukan pembagran itu adalah Uqbah

sendiri. Pada pembahasan tentang persekutuan telah disebutkan bab

"seseorang Mewakilkan kepada Sekutunya dalam Hal Pembagian."

Imam Bukhari juga menyebutkan hadits ini. Dia mengisyaratkan

bahwa Uqbah memiliki bagian dalam rampasan itu, berdasarkan

bahwa ia adalatr rampasan perang, dan Nabi SAW juga memiliki
bagian dalam harta itu. Meski demikian, Nabi SAW mewakilkan

kepada Uqbatr untuk membaginya. Namun, di tempat itu saya telah

menyebutkan cara pandang lain yang juga cukup bagus. Ibnu Al
Manayyar berkata, 'Mungkin hewan-hewan itu disebut kurban

berdasarkan apa yang terjadi sesudahny4 tetapi mungkin juga hewan

tersebut adalatr hewan kurban dan Nabi SAW mernbaginya agar

masing-masing mereka me,nguasai bagiannya. Kesimpulannya, boleh

membagi dagtng kurban di antara para atrli waris dan tidak dianggap

sebagai jual-beli. Masalah ini menjadi perbedaan pe,ndapat dalam

madzhab Maliki." Dia berkata, "Saya kira" Imam Bukhari tidak

memiliki maksud lain selain apa yang saya katakan, dan dia adalatt

seorang yang sangat cermat dalam pendapatnya."

b:t+'&.'4wd (Maka U q b ah m end ap atlan j adz a' ah). lJ qbah

yang dimaksud adalatr Ibnu Amir. Jadza'ah adalah hewan ternak yang

mencapai usia tertentu. Jika berasal dari jenis kambing, maka ia genap

berusia safu tahun menurut jumhur ulama. Sebagian ulama

mengatakan batrwa jadza'ah adalatr yang belum genap satu tahun.

Mereka berbeda pendapat dalam menenhrkannya secara tepat.

Dikatakan bahwa ia berusia 6 bulan, atau 8 bulan, atau l0 bulan. At-
Tirmidzi menyebutkan dari Waki' batrwa ia adalah kambing yang

berumur 6 atau 7 bulan. Ibnu Al Arabi menyebutkan batrwa anak

kambing yang muda dianggapTadza'ah pada umur 6 hingga 7 bulan.

Sedangkan anak kambing tua dianggap jadza'ah pada umur 8 hingga

10 bulan. Dia berkata, "Domba lebih cepat menjadi jadza'ah
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dibandingkan ma'rz (kambing)." Adapun jadza'ah dai jeris ma'iz
adalah yang telah masuk tahun kedua. Sedangkan dari jenis sapi

adalah yang telah genap berumur 3 tahun. Sementara dari jenis onta

adalah yang telah genap berumur 5 tahun. Sedangkan yang dimaksud

di tempat ini adalah dari jenis ma'iz (kambing) seperti akan dijelaskan

setelatr empat bab.

3. Kurban bagi Musalir dan Perempuan

,flrli W ir €) 1kG * *ri ,f yrar i *:), * r
e F:t'oi'# J;'*G) raL'F; *:r rr?\, ;*
'tk';i r.u t1 iU .e ,UG \*:1 ,*u 6 ,i6 ,a#'e)
4u etb \ Li '* Lut "4- 

6 ,pu ,i',; ,,>6.,1" il'

)tJi; fu:rju rru G:'a!',i ,,,+r.+.i nrk A,

ftr1tj:i * &*\t -r*
5548. Dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapalarya, dari

Aisyatr RA, sesungguhnya Nabi SAW masuk kepadanya dan dia telah

mengalami haid di Sarif sebelum masuk Makkah, maka dia menangis.

Beliau SAW bertanya, "Ada apa denganmu, apakah engkau nifus

(haid). " Dia menjawab, "Benar." Beliau SAW bersabda,

"Sesungguhnya ini adalah perkara yang dituliskan (ditetapkan) Allah
kepada anak-anak perempuan Adam. Lalatlanlah apa yang dilakukan

orang yang haji, hanya saja jangan thawaf di Ka'bah. " Ketika kami

berada di Mina, didatangkan daging sapi kepadaku. Aku berkata,

"Apakah ini?" Mereka menjawab, "Rasulullah SAW berkurban untuk

para istrinya dengan menyembelih sapi."
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Keterangan Hadits:

(Bab tarban bagi musafir dan perempuan). Dalam bab ini

terdapat isyarat yang menyelisihi mereka yang berpendapat tentang

tidak adanya syariat kurban bagi musafir. Hal itu sudah disitir pada

bab pertama. Selain itu juga menyelisihi mereka yang berpendapat

tidak adanya syariat kurban bagi perempuan. Namun, mungkin juga

bantahan bagt mereka yang melarang perempuan menyembelih

langsung hewan kurbannya. Telatr dinukil dari Imam Malik pendapat

yang tidak menyukai perempuan yang sedang haid untuk

menyembelih hewan kurban.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Musaddad,

dari Sufyan, dari Abdurratrman bin Al Qasim, dari bapaknya, dari

Aisyatr RA. Sufyan yang dimaksud adalah lbnu Uyainah, sebab

Musaddad tidak mendengar riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri.

f;,rilt i flt * ,f (Dari Abdunahman bin Al Qasim).

Dalam riwayat Ali bin Abdullatr dari Sufyan disebutkan, "Aku

mendengar Abdurratrman bin Al Qasim." Riwayat ini sudatr

disebutkan pada pembahasan tentang haid.

J?. (Di Sarifl. Suatu tempat yang terkenal di luar wilayah

Makkah.

9r*ii1 @pakah engkau ntfus?). Al Ashili dan selainnya

menyebutkan anufisti? yang bermakna haid. Namun, boleh juga

dibaca anafisti?. Dikatakan, jika yang dimaksud adalah haid, maka

kata yang dipakai adalah nafisti. Jika yang dimaksud adalah nifas,

maka boleh menggunakan kata nafisti atau nufisti.

i * *.i e, & $i, Ua loio berkata, "Ketikn kami

berada di Mina, didatangkan daging sapi kepadaku".)' Pada

pembahasan tentang haji melalui jalur lain dari Aisyah disebutkan

dengan redaksi yang lebih ringkas.
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4u, ryr$1 
'* *i *v ht& I' JH }* Q,{abi sAW

berlatrban untuk para istrinya dengan menyembelih sapi). Secara

zhahir penyembelihan itu sebagai kurban. Namun, Ibnu At-Tin

berusaha menakwilkannya agar selaras dengan madzhabnya. Dia

berkata, "Maksudnya, beliau menyembelihnya pada waktu

penyembelihan kurban, sementara beliau menyembelih kurban pada

hari Idul Adha." Dia juga berkat4 "Jika dipahami sebagaimana makna

zhahimya, maka ini bukan kurban dalam arti yang sebenarnya."

Demikian menurut pendapatnya, tetapi ini tidak benar.

Hadits ini dijadikan dalil oleh jumhur bahwa kurban seorang

laki-laki adalatr untuk bagi dirinya dan keluarganya. Namun, hal ini
tidak disetujui para ulama madzhab Hanafi. Ath-Thatrawi mengklaim

hukum tersebut bersifat kltusus ata:u mansufrft (dihapus). Namun, dia

tidak menyebutkan dasar dan dalil pendapatnya. Al Qurthubi berkata,

"Tidak dinukil batrwa Nabi SAW memerintahkan setiap istrinya untuk

berkurban meskipun momen untuk berkurban terulang setiap tahun

dan jumlah istri beliau lebih dari satu orang. Padahal menurut

kebiasaan, hal seperti ini pasti dinukil seandainya terjadi, sebagaimana

perkara-perkara yang lain. Hal ini dikuatkan oleh keterangan yang

disebutkan Imam Malik, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi (dan dia

menganggapnya shahih) dari Atha'bin Yasar #g |-i5 ,afi SJ ClA

'* grittu;,#- S.7r o,€ ,Sa rpi *ht,;- 1' J?:) )* ov qr;"Ut

,si v;s ,6r ;rr S, ,o'e;,tl;t Ai?'r! ,*. ,Yi ,y: fem bertanya

kepada Abu Ayytb, "Bagaimana lrurban pada masa Rasulullah

SAW? " Dia menjawab, "Biasanya seseorang berkurban dengan

menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan penghuni rumahnya,

lalu merel<a memakannya dan memberi makan, hingga orang-orang

saling melarang seperti yang engkau lihat").
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4. Disukainya Daging Pada Hari An-Nahr (Hari Raya Kurban)

o u o 3,. zc..?., c1.

;,, :7Jl ?-Y- *S *

{;,";Ll ,l' J;, c-

\t * Ut lo ,,Su *t! i it',*
i,lr, ;*:, ?* ),t 5 $(At S3 ,1; ov

f 'Go'u'PbL se.t -itrfr-;irr v,F-
'*t i .y if itr. i -;*|,'.ir. ,s;'i x ,u; G i'rL,,t

* iy o$t ivt ,;i;i f iy *'t *a \t J2';;tt
.6;1# iSu'rf ,6;!)?

5549. Dari Anas bin Malik, dia berkata: Nabi SAW bersabda

pada hari Nahr, "Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat,

maka hendalotya mengulangi. " Seorang laki-laki berdiri dan berkata,

"Wahai Rasulullatr, sesungguhnya hari ini disukai dagng --dan dia

menceritakan tentang tetangganya- dan aku memillT<t iadza'ah yartg

lebih baik daripada dua kambing gemuk", maka dia diberi keringanan

dalam hal ini. Aku tidak tatru apakatr keringanan itu berlaku untuk

selainnya atau tidak. Kemudian Nabi SAW menghampiri dua ekor

kibas (domba jantan), lalu menyembelih keduanya. Orang-orang pun

berdiri menghampiri segerombol kecil kambing, lalu membagi-

bagikannya, atau dia mengatakan, 'Mereka membagi safu sama lain.'

Keterangan Hadits:

(Bab disukainya daging pada hari An-Nahr). Maksudnya,

mengikuti kebiasaan orang yang bersenang-senang menikmati daging

pada hari raya. Allah berfirman dalam surah Al Hajj ayat 28, ,si'{
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menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezehi

yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Shadaqatr,

dari Ibnu Ulayyah, dari Ay3rb, dari Ibnu Sirin, dari Anas bin Malik.
Shadaqah yang dimaksud adalah Ibnu Al Fadhl, dan Ibnu Ulayyah
adalah Ismail bin Ibrahim bin Miqsam.

&') '?til (Seorang laki-laki berdiri). Dia adalah Abu Burdah

bin Niyar, seperti disebutkan dalam hadits Al Bara'.

p.itr *. #- ?:i- lji 
'ot (Sesungguhnya ini adalah hari

disukainya daging). Dalam riwayat Daud bin Abi Hind Asy-Sya'bi
yang dikutip Imam Muslim disebutkan, i;il' ?i-,5i,l ,1' 'J:ijU,lut

6\k *, (Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah

hari tidak disukainya daging".). Dalam redaksi lain yang dinukil
olehnya menggunakan kata "maqruum". Iyadh berkata, "Kami
meriwayatkannya dalam Shahih Muslim dari Al Farisi dan As-Sajzi
dengan kata'malcruuh' (tidak disukai). Sementara dari jalur Al Adzri
menggunakan kata 'maqrlrum'. Sebagian mereka membenarkan

riwayat kedua ini seraya berkata, maknanya adalah disukainya daging

pada hari itu. Ia berasal dari kata, "Qarimtu ila al-lahmi ", artinya aku

menyukai dagrng. Dengan demikian, ia sesuai riwayat lain yang

mengatakan, "Sesungguhnya hari ini disukai daging."

Iyadh berkata, "Sebagian Syaikh kami mengatakan bahwa

riwayat, ij:fi * i;jJi adalah benar. Maknanya menyukai daging.

Maksudnya, tidak menyembelih dan tidak berkurban serta

membiarkan keluarganya tidak memiliki daging sehingga mereka

menginginkannya adalah hal yang tidak disukai."

Sementara itu Ibnu Al Arabi berlebihan hingga berkata,

'oRiwayat yang memberi tanda sulcun pada huruf ha' di tempat ini
adalah tidak benar, bahkan yang benar adalah diberi tanda fathah
(atlafuam). Dikatakan, 'lahima ar-rajulu, artinya laki-laki itu
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menyrkai daging." Al Qurthubi berkata dalam kitab A/ MuJhim,
"Sebagian ulama mengemukakan pendapatyang tidak sesuai menurut

riwayat maupun makna, yaitu memberi baris pada huruf ha', dan ia

adalah pendapat lain yang mengatakan makna 'makruh' disini adalah

menyelisihi sunnah." Dia berkata, "la adalah perkataan orang yang

tidak mencermati redaksi hadits, karena penakwilan ini tidak sesuai,

sebab sangat tidak tepat jika dikatakan, 'Ini adalah hari dimana makan

daging adalah menyelisihi sururah, dan aku terburu-buru menyembelih
untuk memberi makan dagrng kepada keluargaku'." Kemudian dia

berkata, "Penafsiran yang paling mendekati kebenaran terhadap

riwayat ini adalah 'dagng pada hari ini tidak disukai untuk

diakhirkan', lalu kata 'diakhirkan' dihapus dari kalimat karena sudatr

ditunju}&an oleh kata 'aku terburu-buru'."

An-Nawawi berkata, "Abu Musa menyebutkan bahwa

maknanya adalah, 'Ini adalatr hari, dimana meminta daging tidak
disukai dan sulit'." Dia berkata, "Ini adalatr makna yang bagus. Saya

katakan, 'Artinya, memintanya dari manusia seperti kawan atau

tetangga. Maka dia memilih agar keluarganya tidak meminta,

sehingga dicukupinya dengan cara menyembelihkan untuk mereka."

Dalam riwayat Manshur dari Asy-Sya'bi seperti disebutkan

pada pembahasan tentang dua hari ray4 ,e?) yf ?:l-1St oi Cf t
d e CL t i31 €.s t*'oi |*l! (Aku mengetahui bahwa hari ini

adalah hari maknn dan minum, makn aku menyukai kambinglat yang
pertama kali disembelih di rumahla). Berdasarkan riwayat ini, maka

tampak kesesuaian dua riwayat terdahulu. Kalimat 'daging disukai'

dan 'daging tidak disukai' tidak bertentangan, karena kedua kalimat
ini dipahami dari dua sudut pandang yang berbeda. Jika ditinjau dari

kebiasaan menyembelih di hari itu, maka jiwa mendambakannya

sehingga dikatakan bahwa ia disukai. Kemudian ditinjau dari sisi

bahwa semuanya menyembelih pada hari itu, maka daging menjadi

banyak dan membosankan sehingga tidak disukai. Oleh karena itu, dia



terburu-buru menyembelih agar mendapatkan sifat yang pertama pada

keluarga dan tetangga-tetangganya.

Dalam riwayat Firas dari Asy-Sya'bi yang dikutip Imam

Muslim disebutkan, d. i) & '6A fr !, ,S'1J,1; 6- :r!.e lai (Pamanku

dari pihak ibu berknta, "Wahai Rasulullah, alat telah berlatrban untuk
anakku".). Lalu riwayat ini dianggap musykil. Namun, menurutku,

maksudnya adalatr dia berkurban untuk anaknya berdasarkan faktor
keluarga dan tetangganya yang dia sebutkan, maka dia menyebutkan

anaknya secara khusus untuk menjelaskan batrwa anaknya itu lebih
khusus baginya dalam hal tersebut, dEtr si anak merasa cukup dan

tidak mengangan-angankan apa yang ada pada orang lain.

UtV 'i;ii (Dia menyebutlun tetangganya). Dalam riwayat

Ashim yang dikutip Imam Muslim disebutkan, ,&., * 'deb ;f)
$sttt 

',yii 
d.tbj #( ;;,\, (Sesungguhnya alru terburu-buru

berlcurban untuk memberi makan keluargaht dan tetanggalat serta
penghuni rumahlat).

1 '?( 'ob U C\t 
"*. 

,t;\t Xi g*" tidak tahu apatrah

keringanan itu berlaht bagi selainnya atau tidak). Dalam hadits Al
Bara' disebutkan pengk*rususan hal itu baginya, seperti akan

disebutkan setelah beberapa bab. Seakan-akan Anas tidak mendengar

masalatr itu. Ibnu Aun meriwayatkan dari Asy-Sya'bi dari hadits Al
Bara', dan Ibnu Sirin dari hadits Anas, maka ketika dia menceritakan

hadits Al Bara', dia berhenti pada kalimat, "Tidak mencukupi bagi
seorang pun sesudahmu",lalu dia menceritakan perkataan Anas, "Aku
tidak tatru apakah keringanan itu berlaku bagi selainnya atau tidak."
Seakan-akan dia menganggap pengkhususan itu sebagai sesuatu yang

musykil, karena hal serupa terjadi pula pada selain Abu Burdah.

'iit:t P (Kemudian menghampiri). Kata inkafa'a artinya

condong. Kafa'tu al inaa', artinya aku memiringkan gelas.
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Maksudnya, beliau SAW kembali dari tempat khutbah menuju tempat
penyembelihan.

lftr i6i (Orang-orang berdiri). Demikian tercantum di tempat

ini dan dalam riwayat pada bab "Barangsiapa Menyembelih sebelum
Shalat, maka Harus Mengulangi." Hal ini dijadikan dasar oleh Ibnu
At-Tin untuk mengatakan bahwa orang yang menyembelih sebelum
Imam menyembelih, maka tidak satr.

6i:# ,JS )i ,6t:):-rt * Jt (Kepada segerombol kecil

kambing, lalu mereka membagi-bagfkannya, atau dia mengatakan,

'Merelca saling berbagi satu sama lain'.). Keraguan ini berasal dari
periwayat. Kata yang pertama menggunakan huruf zai dai kata
tauzii ', artinya memisatr-misahkan. Sedangkan yang kedua
menggunakan huruf jim dan zai dai kata al jaza' yang berarti
mengelompokkan. Maksudkan, mereka membagi-bagikan sesama

mereka, dan bukan berarti mereka membagi-baginya setelah
disembelih sehingga masing-masing mengambil satu bagian dagrng.
Balrkan maksudnya mereka mengambil bagian dari kambing itu
sendiri, sebab kata qith'ah (satu baglan) digunakan untuk pembagian
segala sesuatu. Berdasarkan pengertian ini, maka maknanya tetap safu
meskipun secara zhahir ada perbedaan.

5. Orang yang Berkata,$Al Adh/a ailalahHariAn-Nafur.,,

,iG'fL3 {,\t * dt* ^bht *>r16 srl *
,t:;3 F 6t ilt .,;t\r, ef;it?rt'6ia ?"; ,,;fS ,f-r1;r s
,i!;Jlt, aL)r ):t') ;ilt )i .ll)? b; ,?? *ri W
t;r, hr 

'uij 
e.tr' b'6i .oY*: ,sivL u qlt'# i;rj

orl1t Ly
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?T L:v

{*)t ti';t :Sv ,yL,t ; 1fi'fi fu ;;'.sa 'fLi

tu ;L'.3a &i f;:riiit,uij s*; ,{al ,ju . } ,at

'j6.A.,at tidjr 'Jr i,,u,*r; r# ^f;

:Jls c12*l V.. ,ru'{t tu "L'.sa *i f;ii hr 
'uiiiH ,i6- '€t??, €iq'uv ,iv .J. ,w t;Jt i;'*;rt

'#:. 
G,t b &';-'i';s,?t?'€ .!' - &,;i:t :',Sv't;Ir,

$ )i .E:*f '*7<va'6:r r'rrtLi .tbifr e,,i
bfu' & rf ,f *v)'€Ct i.H Y>l; Lsy.t+';
-'4 a "e";{ e'ri o&'oi'&;'F'5i,1:.tlst
,ic'i -*i*r h' * dt G:* ,J$;?t syi,3.l or,)

tl.+ i Yf Y.+ 
"6 

!i
5550. Dari Abu Balffah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"sesungguhnya zaman telah berputar sebagaimana keadaannya pada

hari Allah menciptakan langit dan bumi, satu tahun terdiri dari dua

belas bulan; di antaranya empat bulan haram. Tiga bulan berturut-

turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, serta Rajab

Mudhar yang berada di antara Jumadil dan Sya'ban. Bulan apakah

ini? " Karrti berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau

diam hingga kami mangira beliau akan menamainya dengan selain

namanya. Beliau bertanya, "Bukankah ini bulan Dzulhijjah?" Kami

berkata, "Benar." Beliau bersabda, "Negeri apakah ini? " Karni

menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau diam

hingga kami mengira beliau akan menamainya dengan selain

namanya. Beliau bertanya, "Buknnkah ini negeri (yang kamu kenal)?"

Kami berkata, "Benar." Beliau bertanya, "Hari apalcah ini?" Karri
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menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau diam

hingga kami mengira beliau akan menamainya dengan selain

n,rmanya. Beliau bertanya, "Bukankah ini hari naf;r? Kami menjawab,

"Benar." Beliau bersabda, "sesungguhnya darah dan harta benda

kalian 
-Muhammad 

berkata: Aku kira beliau mengatakan, "Dan

kehormatan kalian"- haram atas kalian sebagaimana haramnya hari
l<alian ini, di negeri kalian ini, di bulan kalian ini. Kalian akan

berjumpa dengan Tuhan kalian, dan Dia akan menanyai kalian

tentang amal-amal kaliin. Ketahuilah, janganlah lralian kembali sesat

sesudahht dan kalian saling bunuh-membunuh. Ketahuilah,

hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir.

Barangkali sebagian orang yang disampaikan kepadanya lebih

memahaminya daripada sebagian yang mendengarkannya" -pxfta
Muhammad jika menyebutkannya, dia berkat4 "Sungguh benar Nabi

SAW"- Kemudian beliau berkata, "Ketahuilah, bukankah aht telah

meny amp aikan ? Ketahuil ah, buknnl<ah alat t e I ah m eny amp aikan? "

Keter?ngan Hadits:

(Bab orang yang berkata, "Al Adhba adalah hari An-Nabr".).

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari menyimpulkan pernyataan

ini dari penisbatan hari kepada kata an-nahr, t', eU o)i (bukahkah

ini hari an-nahr?). Huruf alif danlampadakataan-nahr adalahuntuk

menerangkan jenis, sehingga maknanya adalah 'tidak ada an-nahr

(penyembelihan) kecuali pada hari itu (Adhfua)'." Dia berkata,

"Adapun jawabannya menurut mayoritas bahwa yang dimaksud

adalah 'an-nahr al kaamil' (penyembelihan yang sempurna). Huruf

alif dan lam sennglali digunakan untuk menunjukkan kesempurnaan,

seperti sabdanya, ,*At 'r:e '^ii irr|:{ ,firr {r(ilt (Orang yang kuat

adalah orang yang menguasai dirinya ketika marah)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pengk*rususan hari nafur padahai
kesepuluh bulan Zhulhijjatr merupakan pendapat Humaid bin
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Abdurrahman, Muhammad bin Sirin, dan Daud Azh-zhahiri. Dari

sa,id bin Jubair dan Abu Asy-Sya'tsa' sama seperti itu, kecuali hari-

hari bermalam di Mina, maka boleh selama tiga hari. Mungkin hal ini

berdasarkan hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash yang dinisbatkan

kepada Nabi SAW, Il' $4. ltt * t:* ,;e\t {n, b'tl 6m
diperintah di hari adhba [menyembelihJ sebagai hari raya yang Allah

tetapkan bagi umat ini). Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu

Hibban. Al Qurthubi berkata, "Berpegang kepada penisbatan nafur

kepada hari pertama (untuk menunjukkan penyembelihan hanya boleh

pada hari kesepuluh-penerj) adalah lemah ditinjarl dari firman Allah,

menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki

yang Allah telah beriknn kepada mereka berupa binatang ternak).

Mungkin yang dimaksud 'hari-hai nahr' adalah hari yang empat

(tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zhulhijjah) atau hari yang tiga (selain

tanggal 10 Zhulhijjah) bagr setiap hari-hari itu memiliki nama khusus.

Sedangkan adhha adalah hari ke-10, dan hari berikutnya disebut h/

Qatr', lalu hari berikutnya lagi disebut 'nafar awwal', serta hari

keempatnya disebut' nafar tsaanii' ."

Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya, ia adalah hari

disembelihnya kurban di semua wilayah negeri. sebagian lagr

mengatakan batrwa yang dimaksud adalah, tidak ada sembelihan

kurban, kecuali khusus pada hari itu sebagaimana telah dinukil dari

mereka yang berpendapat demikian. Imam Malik menambahkan,

'Disembelih juga pada dua hari berikutnya'. Imam Syafi'i

menambahkan, 'Hari keempat'." Dia juga berkata, "Sebagian

berpendapat diperbolehkarulya menyembelih hewan kurban selama

sepuluh hari, tetapi dia tidak menisbatkan hal ini kepada orang yang

mengatakannya. Bahkan ada yang berpendapat bolehnya

menyembelih hewan kurban hingga akhir bulan zhulhijjah." Pendapat

ini dinukil dari Umar bin Abdul Aziz, Abu salamah bin

Abdunahman, Sulaiman bin Yasar, dan lainnya. Ini juga yang menjadi
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pendapat Ibnu Hazm. Dia beralasan bahwa tidak ada nash yang

memberi batasan dalam hal ini.

Dia menukil apa yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, dari

Abu Salamah bin Abdurratrman dan Sulaiman bin Yasar, keduanya

berkata, "Dari Nabi SAW sama seperti itu." Dia berkata, "Sanad

hadits ini shahih sampai kepada keduany4 tetapi ia mursal, sehingga

bagi yang berdalil dengan hadits mursal harus berpendapat seperti

itu." Saya (Ibnu. Hajar) katakan, akan disebutkan sebagian masalah ini
dari Abu Umamah bin Sahal di bab berikutnya. Ats-Tsauri, Abu
Hanifah, dan Imam Ahmad juga berpendapat seperti Imam Malik.
Adapun pendapat Imam Syaf i diikuti oleh Al At:za'i.

Ibnu Baththal berpendapat mengikuti Ath-Thatrawi, "Tidak
dinukil dari para satrabat selain kedua pendapat ini. Sementara dari

Qatadah membolehkan selarna 6 hari setelah hari ke-10." Dalil jumhur

adalah hadits Zlubalr bin Muth'im yang dinisbatkan kepada Nabi

SAw, C.s e-;st $ ,F di ,W ,b Lq galan-jalan Mina adatah

tempat penyembelihan dan pada setiap hari Tasyriq ada sembelihan).

Riwayat ini dikutip Imam Ahmad, tetapi dalam sanad-nya ada yang

terputus. Dinukil pula dengan sanad yang maushul oleh Ad-
Daraquthni dan para periwayatnya tergolong tsiqah (terpercaya). Para

ulama sepakat bahwa penyembelihan kurban disyariatkan pada malam

hari sebagaimana disyariatkan di siang hari, kecuali riwayat dari Imam

Malik dan Imam Ahmad.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Muhammad bin
Sirin dari Ibnu Abi Bakrah (Abdurrahman) seperti yang telah

dijelaskan pada pembahasan tentang ilmu, bab "Khuthbah pada Hari-
Hari Mina". Sebagian masalah ini disebutkan juga pada pembahasan

tentang haji, dan tafsir surah Baraa'ah.

'H, +jj -oJy Jt- "oq)-r- ".Ji1.5 lfigo bulan berturut-turut

-hingga 
perkataannya- Rajab Mudhar). Inilah yang benar, dan ia

menghitungnya sebagai dua tahun. Ada pula yang menghitungnya satu
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tahun dan memulai dengan bulan Muharram, tetapi yang pertama

lebih tepat, karena adanya kata 'berturut-turut'. Tidak benar mereka

yang menghilangkan bulan Rajab dan menggantinya dengan bulan

Syawal, dengan anggapan bahwa dengan demikian bulan-bulan haram

itu menjadi berturut-turut, dan itulah yang dimaksud firman Allah

dalam surah At-Taubah ayat 2, fi Wri-r"t\r ,i tfi (Maka

berjalanlah lamu [kaum musyrikinJ di muka bumi selama empat

bulan), demikian disebutkan Ibnu At-Tin.

'^:;t :SA 1OU berkata, "Alat mengira"). Dia adalah Ibnu

Sirin. Seakan-akan dia ragu pada kalimat ini, tetapi ia tercantum pada

riwayat selainnya. Demikian juga perkataaru:ya, "Biasanya

Muhammad jika menyebutkannya", dalalrr riwayat Al Kasymihani

disebutkan "menyebutkan. "
'# U p".b i ,*it tk-'oi (Lebih memahaminya daripada

sebagian yan; mendengarkannya). Demikian disebutkan oleh

mayoritas periwayat, yaitu dengan kata 'au'aa', artinya lebih mengerti

dan memahaminya. Dalam riwayat Al Ashili dan Al Mustamli

disebutkan ar'aa, yang berasal dari kata ri'aayah (pemeliharaan), dan

kata ini yang dikuatkan oleh sebagian pensyarah. Penulis kitab Al
Mathali'berkata, "Hal ini tidak benar." Adapun redaksi, "Ketahuilah

bukankah aku telah menyampaikan?" bahwa yang mengatakannya

adalah Nabi SAW, dan ia termasuk bagian hadits, tetapi periwayat

memisahkan antara kalimat, 'Sebagian yang mendengarkannya' dan

kalimat, 'Ketahuilah bukanlmh alu telah menyampaikan?' dengan

perkataan Ibnu Sirin tersebut.
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6. Menyembelih Hewan Kurban di Mushalla

5551. Dari Nafi', dia berkata, "Abdullah menyembelih di

tempat penyembelihan." Ilbaidullah berkata, "Maksudnya, tempat

Nabi SAW menyembelih."

}* ,r^-:ilr ii 'Ju 

",1t 
e fi nt ii utf iJG e( *

t.a ( ,, tc, \, .
or,r>t t*g:o dt u9's'*t :';.1 Ol V2t1 i 2J' " 

,. ,, \'.:,,' , ,'.1'.r, ,u.,,"o.)^2su'*"':Ui- &, r,E irt

t-")*?tt,k 4t

Itt J'yt ok ,'JG

5552. Dari Nafi', sesungguhnya Ibnu Umar RA mengabarkan

kepadanya, dia berkata, "Rasulullah SAW menyembelih kurban di

mushalla."

Keterangan Hadits:

(Bab Menyembelih Hewan Kurban di mushalla). Ibnu Baththal

berkata, "Ini merupakan sunnah bagi Imam (pemimpin) secara khusus

menurut Imam Malik. Imam Malik berkata sebagaimana diriwayatkan

Ibnu Wahab, 'Sesungguhnya Imam melakukan itu agar tidak ada

seorang pun yang menyembelih hewan kurban sebelumnya'." Al
Muhallab menambahkan, "Hendaklah mereka menyembelih

sesudahnya berdasarkan keyakinan, dan mempelajari cara

menyembelih darinya."

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar melalui dua

jalur; salah satunya mauquf d.anyang lain marfu', *b a' ,,)Ie nlt'o?

dliju, '*"-: g;A *i (Biasanya Nabi SAW menyembelih di
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mushalla), dan ini merupakan perbedaan terhadap Nafi'. Dikatakan,

bahkan riwayat yang marfu' mengindikasikan kepada riwayat yang

mauquf, sebab dalam riwayat mauquf disebtrtkan, 'itt .rl'; 4t f e

*j # (Di tempat Nabi SAW menyembelih), maksudnya di

mushalla, berdasarkan keterangan riwayat marfu' yang menegaskan

demikian.

Ibnu At-Tin berkata, "Ini adalah madzhab Imam Malik, bahwa

seorang imam (pemimpin) menampakkan hewan kurbannya kepada

orang-oranl yarLg shalat, lalu dia menyembelih di tempat itu. Salah

seorang sahabatnya -Abu Mush'ab- berlebihan dan berkata,

'Barangsiapa yang tidak melakukan demikian, maka tidak bisa

dijadikan panutan (imam)." Ibnu Al Arabi.berkata, "Imam Abu

Hanifah dan Imam Malik berkata, 'Hendaknya seseorang tidak

menyembelih hewan kurban hingga Imam (pemimprn) menyembelih

hewan kurbannya, jika dia termasuk orang yang berkurban'." Lalu dia

berkata, '(Aku tidak mengetahui dalil hal ini."

7. Nabi SAW Berkurban Dua Ekor Kibas yang Bertanduk, dan

Disebutkan 'Dua Ekor Yang Gemuk'

k ,j6

Yahya bin Sa'id berkata: Aku mendengil Abu Umamah bin

Sahal berkata, "Kami biasa menggemukkan hewan kurban di

Madinah, dan kaum Muslimin pun menggemukkannya'"

"W';
tr/ t
rr*
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#ifi

& " ' ' '" i ; e?i ;,+;uJ,;t |iut -;i: f '.-i^3 {1tjt qy-t ;re :ot>11 i eV't J:t[ . 
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5553. Dari Abdul Aziz bin Syuhaib, dia berkata: Aku
mendengar Anas bin Malik RA berkat4 'T.{abi sAw berkurban dua
ekor kibas dan aku juga berkurban dua ekor kibas."

Fi *?" & o' J;r'oi ,;t *tN ei,f ;i: *
, t , .',:'."r- taxii,;*i ;:ji r* a"6xt

5554. Dari Ayyub, dari Abu Kilabah, dari Anas,
"Sesungguhnya Rasulullah SAW menghampiri dua ekor kibas
bertanduk yang berwarna putih kehitam-hitaman, lalu menyembelih
keduanya dengan tangannya."

Riwayat ini dinukil juga oleh Wuhaib dari Ayub. Ismail dan
Hatim bin wardan berkat4 'Dari Ayyrb, dari Ibnu Sirin, dari Anas."

*e ?,t,k dtoi.*hr gr rG q.*y -*. ;lt di *
i?i ,!&',# ,$re i.t;.b'J, q ta|'ilbi'*,

.yr'cIt'g.b ,Jt *r iLhtt *'d
5555. Dari Abu Al Khair, dari Uqbah bin Amir RA,

"Sesungguhnya Nabi SAW memberikan kepadanya kambing yang
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beliau bagikan kepada sahabat-sahabafirya untuk kurban, dan tersisa

kambing yang berumur satu tahun (atuud),lalu dia menceritakannya

kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, 'Berlatrbanlah kamu

dengan kambing itlt'."

Keterangan Hadits:

(Bab Nabi SAW berlatrban dua kibas yang bertanduk).

Maksudnya, masing-masing memiliki dua tanduk. Kibas adalah

domba jantan berapa pun usianya. Namun, terjadi perbedaan dalam

permulaannya. Ada yang berpendapat, jika sudah dua tahun atau

empat tahun.

, t'-'. t
fu, Tib (Dan disebutkan dua ekor yang gemuk).

Maksudnya, tentang sifat kedua kibas itu. Ini terdapat pada sebagian

jalw hadits Anas melalui riwayat Syu'bah dari Qatadah. Abu Awanah

meriwayatkan dalam Shahih-nya, dari jalur Al Hajjaj bin Muhammad,

dari Syu'bah. Sementara Imam Bukhari menyebutkannya pada bab ini

dari jalur Syr'bah, dari Anas tanpa menyebutkan kata ib, dan ini

yang akurat dinukil dari Syu'bah. Ia memiliki jalur lain yang

diriwayatkan Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya, dari Ats-Tsauri,

dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Abu Salamah, dari

Aisyah, atau dari Abu Hurairah, ttl strl q og *, * h' ,,lia nlrUi

#'* c,h;;t C.u i;i';, #Jli ,fji ,# ,ry # aP'1j,2:"

fvlu, {i *'F\ri.1i"',i #i r ?7\ * )r't (sesungguhnva Nabi

sAW jika ingin berlatrban, maka beliau membeli dua kibas yang besar

dan gemuk, memiliki tanduk dan berwarna putih kehitam-hitaman

serta dikebiri, lalu menyembelih salah satunya untuk Muhammad dan

keluarga Muhammad, dan satunya untuk umatnya yang bersaksi

untuk Allah dengan tauhid dan untuk beliau dengan penyampaian

[risalahJ). Ibnu Majah meriwayatkarmya dari Abdurrzzaq, tetapi
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tercantum dalam naskah dengan kata t# (maha[), tetapi yang

pertama lebih tepat. Ibnu Aqil yang disebutkan dalam sanad-nya,

diperselisihkan keakuratan riwayatnya, dan terjadi perselisihan

terhadapnya dalam sanad riwayat itu. Zuhair bin Muhammad, Syarik,

Ubaidullah bin Amr, semuanya mengutip dari Ibnu Aqil dari Ali bin
Al Husain dari Abu Rafi'. Namun, Ats-Tsauri menyelisihinya. Ada

kemungkinan dia memiliki dua jalur hadits ini, tetapi dalam

riwayatnya dari Abu Rafi' tidak disebutkan kata ii#.

Abu Daud meriwayatkan melalui jalur lain dari Jabir, Ut C.t

/-;*T #Jli fjf ,# *t * i, ou, Q'rabi sAW menyembetih

dua kibas yang bertanduk, berwarna putih kehitam-hitaman, dan

dikebiri). Al Khaththabi berkata,"Al Maujuu' artinya adalah mdnzuu'

untsayain (diambil kedua buah pelirnya), karena kata al wijaa' adalah

al khishaa'(kebiri), maka di sini dibolehkan mengebiri hewan yang

akan dijadikan kurban. Namun, hal itu tidak disukai oleh sebagian

ulama, karena hal itu akan mengurangl sebagian anggota badannya,

tetapi ini bukanlah aib, karena kebiri menghasilkan daging yang bagus

serta menghilangkan lemak yang berlebihan dan bau yang tidak sedap.

Ibnu Al Arabi berkata, "Maksud hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan

At-Tirmidzi, [*t y#", ,fu (Beliau berlarban dengan satu ekor

domba pejantan), adalah yang sempurna pisiknya dan tidak dikebiri,

dan ini menolak riwayat yang mengatakan bahwa hewan itu dikebiri."
Namun, hal itu ditanggapi batrwa kemungkinan yang demikian te{adi
pada dua waktu yang berbeda.

ai*!.tr'p g i,;o 56",;.
oJU- ttl'l:-:3 oki *-:,c.J,U (Yahya bin Sa'id berkata: Aku mendengar

Abu [Jmamah bin Sahal berknta, "Kami biasa menggemukkan hewan

lrurban di Madinah dan knum Muslimin biasa menggemukkan".).

Hadits ini disebutkan dengan sanad yangmaushul olehAbu Nu'aim di

l<rtab Al Mustakhraj, dari Ahmad bin Hambal, dari Abbad bin Al
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Awwam, Yahya bin Sa'id Al Anshari mengabarkan kepadaku dengan

redaksi, el,ir qs iT e W.':63 t$'rb;r\i'i1;r'i €"H o:i,'t;ir i:'€

(salah seorang di antara kaum muslimin membeli hewan latrban, lalu

menggemukknnnya dan menyembelihnya di akhir bulan Dzulhijjah).

Imam Ahmad berkata, "Hadits ini sangat aneh." Ibnu At-Tin berkata,

"Biasanya sebagian ulama Maliki tidak suka menggemukkan hewan

kurban agar tidak serupa dengan orang Yahudi. Namun, pendapat Abu

Umamah lebih benar. Demikian menurut Ad-Dawudi.

#, ,j*l slt 6H?; F"'&-t # li'r & ol o€

(Biasanya Nabi SAW berlatrban dengan dua ekor kibas dan aku

berlarban dengan dua ekor kibas). Demikian disebutkan dalam jalur

ini. Adapun yang berkata adalah Anas, seperti dijelaskan An-Nasa'i

dalam riwayatnya. Riwayat ini ringkas dan riwayat Abu Qilabah yang

disebutkan sesudahnya telah menjelaskannya. Namun, pada riwayat

ini terdapat tambatran perkataan Anas bahwa dia menyembelih dua

ekor kibas mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Di dalamnya

juga terdapat indikasi bahwa hal itu menjadi kebiasan yang terus-

menerus, sehingga dijadikan dasar oleh mereka yang berpendapat

bahwa hewan yang lebih utama disembelih ketika kurban adalah

domba.

9* W.it ,ihSi i,ji ,tr jt (t t""slrampiri dua ekor hibas

bertanduk dan berwarna putih kehitam-hitaman lalu menyembelih

keduanya dengan tangannya). Kata amlah artinya yang berwarna

hitam dan putih, tetapi warna putihnya lebih banyak, dan kadang

disebut aghbar, demikian menurut Al Ashma'i. Al Khaththabi

menambahkan, "Ia adalah yang putih dan terdapat warna hitam di

sela-sela bulunya." Ada pula yang berpendapat bahwa ia adalah yang

putih bersih, seperti pendapat Ibnu A1 Arabi. Pendapat ini dijadikan

dasar ulama madzhab Syafi'i yang mengutamakan hewan putih untuk

kurban. Menurut sebagian, ia adalah yang banyak wama merahnya.

Ada pula yang berpandapat bahwa ia adalah hewan yang pada bagian
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tertentu dari anggota badannya berwarna hitam, yaitu mata, kaki,

mulut dan lututnya. Sedangkan anggota badan yang lain berwarna

putih. Hal itu disebutkan Al Mawardi dari Aisyah, tetapi ini juga

merupakan pendapat yang ganjil. Barangkali yang dia maksud adalah

hadits yang dikutip dari Aisyah yang menyebut ciri-ciri seperti itu.

Namun, di dalamnya tidak disebutkan kata 'amlab'. Imam Muslim
juga meriwayatkannya seperti yang akan disebutkan. Jika riwayat

tersebut akurat, barangkali ia terjadi pada kali yang lain.

Kemudian terjadi perbedaan tentang alasan pemilihan sifat

amlah untuk hewan kurban. Dikatakan, karena bagus penampilarurya,

atau karena banyak lemak dan dagrngnya. Hal ini dijadikan dalil oleh

mereka yang mengutamakan jumlah dalam berkurban. Atas dasar itu
para ulama madzhab Syaf i berkata, "Sesungguhnya berkurban

dengan tujuh ekor kambing lebih utama daripada seekor unta, karena

darah yang ditumpahkan lebih banyak, dan pahalanya bertambah

sesuai dengan jumlahnya. Barangsiapa yang ingin berkurban lebih
dari satu ekor hendaklah ia menyegerakannya." Ar-Ruyani -salah

seorang ulama madzhab Syaf i- menyebutkan tentang disukainya

menyembelih kurban secara terpisah-pisah pada hari-hari kurban. An-
Nawawi berkata, "Hal ini lebih menyantuni orang-orang miskin, tetapi

menyelisihi sunnah." Sementara hadits tersebut menunjukkan

disukainya menyembelih dua ekor. Lri tidak menjadi kemestian bagi

orang yang ingin berkurban lebih dari satu ekor, lalu dia menyembelih

di hari pertama dua ekor, kemudian menyembelih yang tersisa secara

terpisah-pisah di hari-hari Nahr, maka dia dianggap menyelisihi

sunnah. Dalam hadits ifu juga disebutkan bahwa hewan yang jantan

lebih utama daripada yang betina untuk berkurban. Ini adalah

pendapat Ahmad. Namun, dinukil pula riwayat darinya bahwa yang

betina lebih utama. Ar-Raf i menyebutkan dua pendapat dari Imam

Syaf i; salah satunya dia nyatakan secara tekstual dalam kitab Al
Buwaithi, bahwa hewan jantan lebih utama karena dagingnya lebih

baik, dan inilah yang lebih benar, sementara pendapat kedua
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mengatakan betina lebih utama. Ar-Raf i berkata, "Hanya saja yang

demikian itu disebutkan sehubungan dengan kafarat binatang buruan

ketika diperhitungkan nilainya, dimana betina lebih tinggi nilainya,

maka tidak bisa diganti dengan yang jantan, atau yang dimaksud

betina adalah yang belum melahirkan." Ibnu Al Arabi berkata,

"Pendapat yang lebih benar adalah bahwa jantan lebih utama

dibandingkan yang betina dalam hal kurban, dan sebagian mengatakan

bahwa keduanya sama."

Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang disukainya

berkurban dengan hewan yang bertanduk, dan ini lebih utama

daripada yang tidak bertanduk, meskipun terdapat kesepakatan yang

membolehkan berkurban dengan yang tidak bertanduk. Kemudian

terjadi perbedaan tentang hewan yang tanduknya patah. Kemudian

dalam hadits ini terdapat juga keterangan disukainya bagi yang

berkurban untuk menyembelih langsung hewan kurbannya. Ia juga

dijadikan dalil tentang disyariatkannya memilih hewan kurban yang

paling baik dari segi sifat maupun warna. Al Mawardi berkata,

"Apabila bagusnya fisik dan baiknya dagtng telah berkumpul, maka

ini lebih utama. Jika tidak maka yang lebih diutamakan yang bagus

dagingnya daripada sekadar penampilan luarnya." Ulama madzhab

Syaf i berkata, "Hewan yang paling utama adalah yang putih, lalu

yang agak kekuning-kuningan, dan yang putih kehitam-hitaman,

kemudian yang belang-belang, dan yang hitam.

€.6'),tr (.;ylr\ ltsmatt

dan Hatim bin Wardan berknta, "Dari Ayyub, dari Muhammad bin

Sirin, dari Anas"). Maksudnya, keduanya menyelisihi Abdul Wahab

Ats-Tsaqafi tentang guru Ayyub. Menurut Abdul wahhab, dia adalah

Abu Qilabah. Namun, menurut keduanya, dia adalah Muhammad bin

Sirin. Hadits Ismail -yakni 
Ibnu Ulayyah- telah dinukil Imam

Bukhari dengan sanad yang maushul sesudah empat bab. Ini

merupakan pandangan darinya bahwa kedua jalur rni shahih- Memang

benar demikian, karena perbedaan redaksi keduanya. Sedangkan
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hadits Hatim bin Wardan dinukil Imam Muslim dengan sanad yang

s hahih melalui j alurnya.

. ,, ", {,ai ,f *j t6.6 lDtriwayatkan juga oleh Wuhaib dari

Ayyub). Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun yang

lainnya mengedepankan riwayat pendukung Wuhaib atas dua riwayat

Ismail serta Hatim, dan inilah yang benar, karena Wuhaib hanya

meriwayatkannya dari Ayyrb, dari Abu Qilabatr, mengikuti Abdul
Wahab Ats-Tsaqafi. Al Ismaili menukilnya dengan sanad yang

maushul dari jalurnya seperti itu. Ibnu At-Tin berkata, "Pada awalnya

dia mengatakan, 'Ismail berkata' dan yang kedua dia berkata, 'Ia
diikuti oleh Wuhaib', karena kata 'berkata' digunakan dalam rangka

mudzakarah (saling mengingatkan). Sedangkan kata 'diikuti'
digunakan ketika menukil dan menerima. Saya (Ibnu Hajar) katakan,

sekiranya yang demikian berlaku secara mutlak, tentu Imam Bukhari

tidak menyebutkan jalur Ismail pada hadits-hadits yang menjadi dasar,

dan ta'liq yang ditegaskan keakuratannya tidak terbatas pada

mudzakaraft. Bahkan orang yang berkata batrwa Imam Bukhari tidak
menggunakan yang demikian, kecuali dalam konteks mudzakarah

tidak memiliki sandaran.

'r'-j-t'4Sr 1,lt-toits dai Yazid). Dia adalah Ibnu Abi Ubaid.

Demikian dijelaskan Imam Bukhari pada pembahasan tentang

perserikatan.

tt ithbi (Memberinya kambing). Ia lebih umum daripada

dha'n (domba) danmaa '2 ftambing kacang).

4.6,:? $ (Xepada sahabatnya). Kemungkinan maksud kata

ganti 'nya' adalah Nabi SAW, dan kemungkinan juga Uqbah.

Berdasarkan kemunfkinan itu bisa saja kambing tersebut milik Nabi

SAW dan beliau memerintahkan untuk membaginya di antara mereka

sacara suka rela, dan mungkin juga berasal dari harta rampasan

perang, dan inilah yang menjadi kecenderungan Al Qurthubi ketika
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berkata sehubungan hadits ini, "sesungguhnya Imam patut untuk

membagi-bagikan hewan kurban kepada mereka yang tidak mampu

berkurban, dan ia diambil dari Baitul Mal Kaum Muslimin." Ibnu

Baththal, berkata, "Apabila dibagikan di antara orang-orang yang

kaya, maka ia berasal daripada rampasan perang, dan jika dikhususkan

untuk orang-orang miskin, maka ia dari zakat." Imam Bukhari telah

menyebutkan hadits ini pada pembahasan tentang perserikatan pada

bab "Membagi Kambing dan Berlaku Adil dalam pembagian."

Seakan-akan dia memahami bahwa Nabi SAW menjelaskan kepada

Uqbah apa yang harus diberikarurya kepada masing-masing mereka'

Sementara beliau SAW tidak mewakilkan kecuali berdasarkan

keadilan. Jika tidak, maka sekiranya hal itu diserahkan kepada

kebijakan Uqbah sendiri, maka dia akan sulitan, sebab anggota badan

kambing tidak bisa dibagi-bagi. Adapun pembagian secara seimbang

perlu ada yang dikurangi dari satu ekor dan ditambahkan kepada yang

lain, sebab menyamakan pembagiannya secara tepat adalah perkara

yang sangat sulit. Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin Nabi SAW

menyembelih sebagai kurban mereka, dan dagingnya dibagi-bagi,

sehingga pembagian ini adalah pembagian anggota badan

sebagaimana disebutkan dari Ibnu Al Manayyar pada beberapa bab

terdahulu.

3F 'e (Maka tersisa 'atuud). 'Atuud adalah anak daripada

ma'iz yang telah kuat dan merumput serta cukup satu tahun. Bentuk

jamaknya adalah a'tidah dan 'atadaan. Terkadang huruf ta'

dimasukkan kepada dal sehingga disebut ad-dan. Ibnu Baththal

berkata, "'Atuud adalah kambingiadza'ah dan berusia 5 bulan' Hal ini

menjelaskan maksudjadza'ah pada riwayat lain dari Uqbah bahwa ia

adalatr ma'iz (kambing). Ibnu Hazm menyebutkan bahwa atuud tidak

digunakan kecuali untuk karnbing iadza aft. Namun, pandangan ini

ditanggapi oleh sebagian pensyarah berdasarkai apa yang terdapat

dalam perkataan penulis Al Muhlam bahwa 'atuud adalah kambing

jantan yang telah mulai besar perutnya. Sebagian lagi mengatakan ia
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adalah yang sudah bisa kawin. Ada pula yang mengatakan ia adalah

hewan yang mencapai tingkat jadza'.

g; Ui 'e :Jti| (Beliau berkata, "Berkurbanlah engkau

dengannya"). Al Baihaqi menambahkan dalam riwayatnya, dari jalur

Yahya bin Bukair, dari Al-Laits, '!:rX. )r\ W G) 11 (Dan tidak

ada keringanan padanya bagi seseorang sesudahmu). Saya akan

menyebutkan tambahan pembahasan ini pada bab sesudahnya.

Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya berkurban dengan

seekor karnbing. Seakan-akan Imam Bukhari ketika menyebutkan

hadits Uqbah di judul bab 
-Nabi 

berkurban dengan dua ekor kibas-
ingin berdalil bahwa yang demikian bukan wajib. Barangsiapa yang

menyembelih seekor, maka telatr mencukupi, dan siapa yang

menyembelih lebih dari seekor, maka itu lebih baik. Adapun yang

lebih utama adalah mengikuti praktek Nabi SAW dalam berkurban,

yaitu menyembelih dua kibas. Bagi siapa yang lebih menekankan

banyaknya daging 
-seperti 

Imam Syaf i- niscaya berkata, "Lebih

utama adalah onta, kemudian dha n (domba), lalu sapi."

Ibnu Al Arabi berkata, "Pandangan Imam Syaf i disetujui oleh

Asyhab dari madzhab Maliki. Namun, tidak patut berpaling dari

perbuatan Nabi SAW. Hanya saja mungkin berpegang kepada

perkataan Ibnu Umar 
-yalcri 

yang baru saja disebutkan- bahwa

beliau biasa menyembelih hewan kurban di mushalla, temasuk onta

dan hewan lainnya." Dia juga berkata, 'oAkan tetapi ini bersifat umuln,

dan berpegang kepada nash yang jelas itu lebih utama, yaitu

menyembelih kibas." Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Baihaqi

meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar , ;^bi- P) * A' .* 1t l:G

ta'rt y-p tiy {Siu; rSEi ttTlur*.Nu:(terkadang Nabi berkurban

di Madinah dengan menyembelih onta, dan menyembelih kibas

apabila tidak mendapatkan onta). Sekiranya hadits ini akurat, maka ia

menjadi nash di tempat yang diperselisihkan. Namun, dalam sanad-
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nya terdapat Abdullah bin Nafi' yang statusnya masih

diperbincangkan. Pada hadits Aisyah akan disebutkan bahwa Nabi

SAW berkurban bagi istri-istrinya dengan menyembelih seekor sapi,

yaitu pada bab "Barangsiapa Menyembelih Kurban Orang Lain".

Sudah disebutkan juga pada,,hadits Urwah dari Aisyah yang

diriwayatkan Imam Muslim, ,!'Ql;t frr';t'&} # h' ,.J- ,!r'oi
'# "&bi,1' fa ,'Jti i'6t "i i;rbt6 ty e'!fu lt- g k, ':*

&, t! a. t -al o . o., 't:. .6, ,,tb 7 *#u {,i b:, )':iJ, J1') # ',y (Sesungguhnya Nabi SAW

memerintahknn menyembelih kibas bertanduk yang berjalan di hitam,

melihat di hitam, dan berlutut di hitam, beliau membaringkannya

kemudian menyembelihnya, lalu mengucapkan "Dengan nama Allah,

ya Allah terimalah dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad

serta dari umat Muhammad." Kemudian beliau menyembelihnya). Al
Khaththabi berkata, "Maksud kalimat 'berjalan di hitam...', adalah

kukunya, tempat-tempat berlututnya, dan apa yang mengelilingi kedua

matanya adalah berwarna hitam, sementara seluruh badannya

berwama putih."

8. Perkataan Nabi SAW Kepada Abu Burdahr"Berkurbanlah
dengan anak kambing, dan tidak Mencukupi bagi Seorang pun

Sesudahmu."

Jn Cie }* ils tn;\t ,*, ?)c q :tlt ,f * ,f
,tit, ,*') * \, .c A,i;, '; i\- ,;{"a,',P it1; I xi

crto\/z)

:Jts ,At J, "ae';i-- L(> 6,t-,- L1 ,.lr 'J;t t" ilw .A ie
J z.z
>=t-\,t tip ;>*st',p ct

.';*$it^-;vait

c, ',,: ,l ,-t o. r z c

U 'Ju r 
'!r). # l; (!iit

f*'";'"- ;xUrfi'di o t, *.
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9 cl , z oz).,r#ir ,f #r ,f €t A.6') .et;b"'ri1lt ;i:-6 At

* Utj)\$ JG) t t* qy ,'unilr ;:iti, ea lu,
bL'otb :'1r*- co ;;y' J 'Jti) .;LL Lsy ,.*t

''i :ar' | ':' $"zz ' "o.f -i ,Li; "r9tb :,s'g U.t ,lV:

5556. Dari Amir, dari Al Bara' bin Azib RA, dia berkata,

"Pamanku dari pihak ibu, yaitu Abu Burdah menyembelih hewan
kurban sebelum shalat (Idul Adha), maka Rasulullah SAW bersabda

kepadanya, 'Kambingmu adalah kambing daging'. Dia berkata,
'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki hewan jinak, yaitu
anak kambing (yang berumur 6 bulan sarnpai I tatrun -ed.)'. Beliau
bersabda, 'Sembelihlah ia, dan tidak boleh untuk selainmu'.
Kemudian beliau bersabda,'Barangsiapa menyembelih sebelum

shalat, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya, dan
barangsiapa yang menyembelih sesudah shalat, malu telah sempurna
kurbannya dan telah sesuai dengan sunnah kaum Muslimin'."

Diriwayatkan juga oleh Ubaidah dari Asy-Syabi dan Ibrahim.
Diriwayatkan Waki', dari Huraits, dari Asy-Sya'bi. Ashim dan Daud
berkata dari Asy-Syabi, "Aku memiliki anaaq laban (anak kambing
betina yang belum berumur satu tahun)." Zubaid dan Faras berkata
dari Asy-Sya'bi, "Aku memiliki jadza'ah." .Abu Al Ahwash berkata:
Manshur menceritakan kepada kami, "Anaaq jadza'aft. " Ibnu Aun
berkata, "Anaaq jadza', anaaq laban."

,:.t- ,;:y'At #i!; I tt :J$ ,t;t *'-;"?L cf r * V
/ / i z a . 'ojC-b:L \q*,A:Jts .W:i,p; t \t *Ut'i
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l, ,vK t4L*t 'i6 -#'.u l^,

:a-r;i, c.

-i e ,iu i*lrt
.t/ cl . / o . / c z

.iu,.t *t t qp

* ai: 6 ;:t;" U e-'lut
.bL "oa :Js: *, ,lL

5557. Dari Salamah, dari Abu Juhaifah, dari Al Bara', dia

berkata, "Abu Burdah menyembelih sebelum shalat, maka Nabi SAW

bersabda kepadanya,'Gantilah ia'.Dia berkata, 'Aku tidak memiliki,

kecuali jadza'ah' 
-Sp'bah 

berkata, "Aku mengira dia berkata, 'Ia
lebih baik daripada musinnah (kambing yang masuk usia tatrun ke-

3)'- beliau bersabda, 'Jadikanlah ia sebagai gantinya, dan tidak

menculanpi untuk seorang pun sesudahmu'."

Hatim bin Wardan berkata dari Ayub, dari Muhammad, dari

Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Anaaq jadza'ah."

Keterangan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW kepada Abu Burdah, "Berlatrbanlah

dengan anak kambing dan tidak mencukupi untuk seorang pun

sesudahmu".). Imam Bukhari mengisyaratkan dengan hal itu bahwa

kata ganti pada sabda Nabi SAW dalam riwayat yang disebutkannya,

"sembelihlah ia", kembali kepada kata jadza'ah yang disebutkan

sebelumnya dalam perkataan sahabat, /t 
'C zb;r. tbt's €b "ol.

(sesungguhnya aku memiliki hewan jinak berupa kambing jadza'ah).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Musaddad, dari

Khalid bin Abdullah, dari Mutharrif, dari Amir, dari Al Bara' bin Azib

RA. Mutharrif yang dimaksud adalah Ibnu Tharif, sedangkan Amir

adalah Asy-Syabi.
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is;. if i iA-,J ie u/b gamantat dari pihak ibu yaitu Abu

Burdah berlatrban). Dalam riwayat Zubaid dari Asy-Sya'bi pada

pembahasan tentang kurban disebutkan "Abu Burdah bin Niyar",
namanya adalah Hani' dan nama kakeknya adalah Amr bin Ubaid. Dia
adalah Al Balawi yang termasuk sekutu kaum Anshar. Dikatakan juga

namanya Al Harits bin Amr. Sebagian mengatakan, Malik bin
Hubairah. Namun, versi pertama lebih benar. Ibnu Mandah

menyebutkan dari jalur Jabir Al Ju'fi, dari Asy-Sya'bi, dari Al Bara',

dia berkata, $- :Jtti l* *: iv ht * Ut if.;j@ d.e ?|ots
tlrQ rX ,:lU q';! polrulu nama pamanku daripada pihak ibu

adalah Qaliil [sedikitJ, makn Nabi SAW menamainya Katsiir

[banyakJ, dan beliau bersabda, "V[ahai Katsiir, sesungguhnya
penyembelihan larban kita adalah setelah shalat kita"). Kemudian
disebutkan hadits pada bab ini dengan redaksi yang cukup panjang,

tetapi Jabir adalah lemah. Abu Burdah termasuk orang yang turut
dalam peristiwa Aqabah dan Badar serta peristiwa-peristiwa lain dan

hidup hingga tahun 42 H ata.u tatrun 45 H. Dia memiliki juga dalam

Shahih Bukhari hadits lain seperti akan disebutkan pada pembahasan

tentang hukuman.

it3 e,fig (Kambingmu adalah kambing daging).

bukan untuk kurban. Bahkan ia hanyalah daging yang

seperti dalam riwayat Zubaid, #\ tX:,tf- 'A '; #y
(sesungguhnya ia adalah daging yang dia berikan kepada

keluarganya). Akan disebutkan pada bab "Menyembelih sesudah

Shalat", dari riwayaf Faras yang dikutip Imam Muslim, i:ie+ i;; 'lri

,S\ (n" adalah sesuatu yang engkau segerakan untuk keluargamu).

Kemudian te{adi kemusykilan dalam penisbatan kata 'kambing'
kepada 'daging', sebab penisbatan itu ada dua, yaitu malcnawiyah
(berdasarkan makna) dan I afzhiy ah (ber dasarkan redaksi). Penisbatan

malcnawiyaft mungkin diperkirakan dengan menyisipkan kata'min'

"*l
aksudnya,M

dikonsumsi,
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seperti pada kalimat'khaatam hadiid' (cincin besi), atau menyisipkan

kata lam seperti kalimat 'ghulaam zaid' (budak Zaid), atau

menyisipkan kata fii, seperti 'dharb yaum' (pukulan hari ini),

maknanya adalah; dharb fi al yaum (pukulan pada hari ini). Adapun

secara tafzhiyah, maka ia adalah sifat yang disandarkan kepada kata

yang dipengaruhinya, seperti kalimat, 'dhaaribu zaid' (pemukul si

Zatd), dan'hasanul wajhi' (bagus wajah). Kelima macam pembagian

ini tidak ada yang bisa diterapkan kepada kalimat 'syaatu lahm'

(kambing dagrng). Al Fakihi berkata, "Yang tampak bagiku bahwa

ketika Abu Burdah berkeyakinan bahwa kambingnya adalah kambing

untuk kwban, maka Nabi SAW memberi jawaban dengan

perkataannya 'karnbing daging', untuk menempati kalimat 'bukan

kambing kurban'."

9(t,e*'tt1. ls"tungguhnya alru memiliki daajin). Ad-Daaiin

adalatr hewan yang jinak serta terbiasa di rumah-rumah, dan tidak

khusus pada umur tertentu. Kemudian tercantum dalam riwayat lain -

seperti akan disebutkan-, 6tg Sib'o$ lt"tungguhnya kami memiliki

anaaq), dalam riwayat lain, (anaaq laban). Anaaq adalah

anak karrlbing yang betina, menurut para ahli bahasa. Ad-Dawudi

tidak tepat dalam pendapatnya bahwa anaaq adalah yang telah layak

hamil, dan ia digunakan untuk yang jantan maupun betina, tetapi kata

'laban' pada riwayat ini memperjelas bahwa ia adalah betina. Ibnu At-

Tin berkata, "Dia keliru dalam menukil bahasa dan menakwilkan

hadits, karena makna 'anaaq laban' adalah umurnya masih kecil dan

induknya menyusuinya. "

Dalam riwayat Ath-Thabarani dari jalur Sahal bin Abi

Khatsmah disebutkan, 1,,' & "d.U; f il ,;;"r*rt CtiS';. $'oi

1l Lty r; i,Sut ,lgot +\l ,9't1dt '*;. e t'z*\t t;Jl:Jui '&:t #
/t Cb* 6"trngguhnya Abu Burdah menyembelih hewan larban

menjelang fajar, lalu dia menceritakan kepada Nabi SAW, maka

i ouo

34O - FATETTL BAARr



beliau bersabda, "Sesungguhnya latrban adalah yang disembelih

sesudah shalat, pergilah dan berhtrbanlah." Dia berknta, "Alcu tidak
memiliki, kecuali kambing jadza'ah"./. Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal

itu akan dijelaskan ketika menyebutkan riwayat-riwayat mu'allaq
yang dikutip Imam Bukhari sesudah riwayat ini. Dalam riwayat lain

ditambahkan, f6 "C AIU g (to tebih alw sukai daripada dua

kambing). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan , P GA ',y

(daripada dua ekor knmbing daging). Maknanya, ia lebih baik
dagingnya dan lebih bermanfaat bagi yang memakarurya, karena

gemuk dan baik.

Hal ini dianggap musykil bila dikaitkan dengan pandangan

'membebaskan dua jiwa lebih utama daripada satu jiwa meskipun ia

sangat tinggi nilainya dibandingkan keduanya'. Namun, dijawab
dengan mengemukakan perbedaan antara kurban dan pembebasan

budak, bahwa dalam kurban dibutuhkan dagingnya, maka seekor yang

gemuk itu lebih utama daripada dua ekor yang kurus. Adapun
pembebasan budak dituntut taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah
dengan membebaskan jiwa, maka membebaskan dua jiwa itu lebih

utama daripada satu jiwa. Namun, jika pada satu jiwa itu terdapat

sifat-sifat yang mengharuskan keutamaannya dibanding yang lain,

seperti ilmu dan jenis-jenis keutamaan yang berfaidah, maka menurut

sebagian peneliti bahwa ia lebih utama, karena manfaatnya lebih
banyak untuk kaum Muslimin.

Dalam riwayat lain di bagian akhir bab ini disebutkan, b ,-
# (t, lebih baik daripada musinnah [kambing yang masuk umur

tahun ke-3J). Ibnu At-Tin menyebutkan dari Ad-Dawudi bahwa

musinnah adalah yang telah tanggal gigi-giginya karena berganti. Para

ahli bahasa mengatakan bahwa musinnah adalah hewan yang telah

tanggal giginya. Bagi hewan yang memiliki sepatu (Lembu, unta)

musinnah adalah telah masuk pada tahun keenam, dan bagi hewan

yang memiliki kuku dan tapak (kuda, sapi) adalah pada tahun ketiga.
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Ibnu Faris berkata, "Apabila anak kambing masuk tahun ketiga, maka

ia disebut tsaniy atau musinn."

1.,.,!f.'eC"S Jj W.ir :)ti (Beliau bersabda, "Sembelihlah ia

dan tidak sah bagi selainmu"). Dalam riwayat Faras berikut di bab

"Orang yang Menyembelih sebelum Imam" disebutkan, 'i6 t 
qi'i)(f

'!ri;. )ri t ets, ij ,il, @pakah alat menvembelihnva? Beliau

menjawab, "Ya, kemudian tidak menculatpi bagi seseorang

sesudahmu'). Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur ini, ,ty" ,t:

Ll (Dan sel<ali-luli tidak mencahtpi...). Demikian disebutkan

dalam riwayat Abu Juhaifah dari Al Bara' 
-sebagaimana 

di bagian

akhir bab ini-, ':):$;. );i ,f Urt 4i 6o" seknli-kali tidak mencuhtpi

bagi seseorang sesudahmu). Sementara dalam hadits sahal bin Abi

Hatsmah disebutkan, 't):i;. )tt "zZ>:t W LQi (Dan tidak ada

padanya keringanan bagi seseorang sesudahmu).

Kata laa taizii (tidak mencukupi) artinya tidak memenuhi'

Dikatakan, 'jazaa'annifulaan kndzaa' artinya fulan memenuhi hal ini

untukku. Dari sini diambil pula firman-Nya, *' "4 * "rt"A €f 1

(Seseorang tidak dapat menggantikan sesorang lain sedikitpun), yakni

tidak memenuhi. Ibnu Balri berkata, '?ara ahli fikih mengebutkan

'laa tujzi'a' di tempat'laa taqdhii' (tidak mememnuhi). Namun, yang

benar adalah tajzi.- Dia berkata, "Namun, boleh dengan kata tujzi'u

dengan arti'cukup'. Dikatakan,' ajza' aanka' (mencukupimu). Penulis

kitab Al r4scs berkata, "Bani Tamim mengatakan 'al budnah tujzi an

sab'ah'. Sedangkan penduduk Yti* mengatakan 'tajzi'. Dengan dua

versi ini dibaca firman-Nya, i*' ; ,f ",t'A qf 1 Pada yang

demikian terdapat sanggatran terhadap mereka yang menukil

kesepakatan tentang tidak bolehnya memberi tanda dhammah di

awalnya.
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Dalam hadits ini terdapat pengkhususan bagi Abu Burdah yang

boleh berkurban dengan kambing jadza'aft. Namun, tercantum di

sejumlah hadits penegasan bahwa kisah serupa terjadi pada selain Abu

Bwdah. Dalam hadits Uqbatr bin Amir sebagaimana telah disebutkan,
'!:Jii. )r\ b" q1',4) (Dan tidak ada keringanan padanya bagi

seseorang sesudahmu). Al Baihaqi berkata, "Sekiranya tambahan ini

akurat maka Uqbah mendapat keringanan sebagaimana didapatkan

oleh Abu Burdah." Saya (Ibnu Hajar) katakan, cara penggabungan ini
perlu ditinjau kembali, karena pada setiap salah satu dari keduanya

terdapat redaksi yang umum, siapa saja di antara keduanya lebih

datrulu dibanding yang satunya, maka berkonsekuensi batrwa kejadian

itu tidak berlaku pada yang kedua. Pandangan yang lebih dekat

kepada kebenaran dikatakan; Hal itu te{adi pada keduanya dalam satu

waktu. Atau kekhususan yang pertarna dihapus dengan kekhususan

yang kedua. Tidak ada halangan untuk hal itu, karena dalam redaksi

tersebut tidak ada keterangan secara tegas bahwa larangan itu

berlangsung terus untuk selainnya.

Ibnu At-Tin memberikan jalan keluar -dan diikuti Al

Qurthubi- dari kemusyilan ini dengan mengemukakan kemungkinan

atuud tersebut memiliki umur yang sudah tua, sehingga cukup untuk

dijadikan kurban, tetapi dia mengatakan hal itu berdasarkan asumsi

bahwa tambahan yang tercantum di akhir hadits tidak ada. Namun,

maksud ini tidak tercapai karena tambahan yang dimaksud benar-

benar ada. Disamping itu, perkataannya bertentangan dengan

pemyataan para pakar bahasa mengenai penafsiran 'atuud'. Sebagian

ulama mutakhirin berpegang dengan perkataan Ibnu At-Tin, dan dia

melemahkan tambahan tersebut, tetapi sikapnya ini kurang baik,

karena sumber riwayat tersebut adalatr shahih. Sesungguhnya ia

diriwayatkan Al Baihaqi dari jalur Abdullah Al Busyanji, salah

seorang Imam besar dalam hal hafalan dan fikih. Dia

meriwayatkannya dari Yahya bin Bukair dari Al-Laits melalui sanad

yang disebutkan Imam Bukhari. Namun, saya melihat hadits pada
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kitab Al Muttafaq karya Al Jauzaqi dari jalur Ubaid bin Abdul Wahid,

dan dari jalur Ahmad bin Ibrahim bin Minhal, keduanya dari Yahya

bin Bukair, tetapi tidak ada tambahan padanya. Inilah rahasia

perkataan Al Baihaqi, "Jika ia akurat." Seakan-akan ketika dia melihat

hadits tersebut hanya dinukil seorang periwayat, maka dia khawatir

periwayatnya telah mencampurkan hadits yang satu kepada hadits

yang lain.

sebagian ulama mengatakan bahwa yang mendapat keringanan

serupa sekitar empat atau lima orang. Lalu mereka merasa musykil

untuk memadukannya meski sebenarnya tidak demikian, sebab hadits-

hadits yang disebutkan tentang itu tidak memuat penegasan tentang

penafian, kecuali pada kisah Abu Burdah dalam shahihain, dan kisah

Uqbah bin Amir dalam riwayat Al Baihaqi. Adapun selain itu

diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad serta di-sftahih-kan oleh Ibnu

Hibban dari hadits zatdbnKhalid, ttr;b 6thbl pt # il' l.p ,!r'tti
y c-5,5 ,y:'* ,'e ,J'ii s1; rj*itlL;,;- Xt,,i# ,.*.'Cb :Juit 6:i+

ir"rrrgguhnya Nabi SAW memberikan atuud jadza'ah kepadanya,

lalu bersabda, "Berlatrbanlah dengannya." Aku berkata,

"sesungguhnya ia adalah jadza'ah, apakah alru berlatrban

dengannya?" Beliau bersabda, "Ya, berl&trbanlah dengannya"' Aku

pun berlatrban dengannya). Ini adalah redaksi yang dinukil Imam

Ahmad. Dalam shahih lbnu Hibban dan shahih Ibnu Majah dari

Abbad bin Tamim, dari Uwaimin bin Asyqar disebutkan , '^tbbl'Ci'^rt

opi z3r>i'.4i-'oi Pr * io' ,rr; ',uxt t;6 ,u$a\r it"3:tx" o1'f,.i loia

menyembelih kurbannya sebelum pergi shalat ldul Adhha, maka Nabi

SAW memerintahkannya untuk mengulangi sembelihan yang lain).

Dalam riwayat Ath-Thabarani di kitab Al Ausath dari hadits Ibnu

Abbas disebutkan , 'u bb ,/6, Cj'i.'$t ,Fi Pt *f lr' ;o;r'ol
y)';A-bt eV6 :tir lsesungguhnya Nabi SAW memberikan kepada

Sa,ad bin Abi Waqqash kambing iadza'ah dan memerintahkannya
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untuk berlatrban dengannya). Hadits ini diriwayatkan Al Hakim dari
hadits Aisyah, dm sanadnya lemah. Abu Ya'la dan Al Hakim
mengutip hadits Abu Hurairah, 9'ti,Jr 

'UL+ riir irrr ,)yj U i,lr'6lat'oi

;jr iirr by n,e :Jri rl,,;*"!oi G,:p itW lt'ui+ ti3i'r*
(Sesungguhnya seorang lakiJaki berkata, "Wahai Rasulullah, ini
adalah domba jadza'ah yang htrus, dan ini adalah knmbing jadza'ah
yang gemuk, dan ia lebih baik di antara keduanya, apakah alat

b erkurb an dengannya ? " B eliau b er s ab da, " B erlanrb anlah dengannya,

sesungguhnya Allah adalah baik".). Dalam sanad-nyajuga terdapat

kelemahan, sehingga tidak ada pertentangan di antara hadits-hadits ini
dengan kedua hadits Abu Burdah dan Uqbah, karena kemungkinan
yang demikian berlaku di awal pensyariatan. Kemudian syariat

menetapkan bahwa kambing jadza'ah tidak mencukupi untuk kurban,

dan Abu Burdah serta Uqbah mendapatkan keringanan dalam hal itu.
Hanya saja aku mengatakan demikian, karena sebagian manusia

mengira mereka itu bersekutu dengan Uqbatr dan Abu Burdah dalam

hal tersebut. Sementara persekutuan itu berkenaan dengan sahnya

berkurban dengan kambing jadza'ah untuk keduanya secara mutlak
bukan pada khususnya larangan itu bagi selain keduanya.

Di antara mereka ada yang menambahkan Uwaimir bin
Asyqar. Namun, dalam haditsnya hanya ada pengulangan secara

mutlak, karena dia menyembelih sebelum shalat. Adapun yang

diriwayatkan Ibnu Majah dari hadits Abu Zaid Al Anshari batrwa

Rasulullah SAW berkata kepada seorang laki-laki dari kaum Anshar,
'!.si. ,t i ',* bi Ain ,fi 4i!, (sembetihlah ia, dan jadza'ah itu

sekali-kali tidak mencukupi bagi seseorang sesudahmu). Maka ini
dipahami bahwasanya ia adalah Abu Burdah bin Niyar, karena ia
termasuk kaum Anshar. Demikian juga diriwayatkan Abu Ya'la dan

Ath-Thabarani dari hadits Abu Juhaifah , ',):rt ,:ul Yiat U U; r{.:)'oi

yeb ep ,J@ ,ilb ,tr1-'ot i,5,6 ,'eib €f 1 |*) Y tO' .rp .ir r
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t:,;. gii (Seorang laki-laki menyembelih latrban sebelum shalat, maka

Rasulullah SAW bersabda, "Tidak mencularyi bagimu-" Dia berkata,

"Aku memiliki jadza'ah." Maka beliau bersabda, "Mencuhtpi

bagimu dan tidak mencukupi sesudahnya"). Maka tidak ada hadits

yang menetapkan hal itu mencukupi bagi seseorang dan menafikan

dari selainnya kecuali dalam kisah Abu Burdah dan Uqbah. Jika tidak

mungkin dipadukan sesuai apa yang telah saya paparkan, maka hadits

Abu Burdah lebih shahih jalur periwayatannya.

Al Fakihi berkata, "seharusnya diperhatikan pengkhususan

Abu Burdah dengan hukum ini dan rahasia dibalik itu. Jawabannya,

bahwa Al Mawardi berkata, 'sesungguhnya ada dua hal; salah satunya

bahwa yang demikian terjadi sebelum ditetapkan, lalu dikecualikan.

Lalu yang kedua bahwa beliau SAW mengetahui ketaatannya dan

keikhlasan niatnya yang membedakannya dari selairurya'." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, untuk masalah pertama terdapat hal yang perlu

ditinjau, karena seandainya kejadiannya berlangsung sejak awal,

niscaya tidak boleh terjadi pada selainnya setelah ada penegasan

batrwa itu tidak mencukupi bagi orang lain. Padahal hal serupa terjadi

pada sejumlah sahabat lain.

Dalam hadits disebutkan bahwa kambing jazda'ah tidak

mencukupi untuk kurban menurut pendapat jumhur ulama. Namun,

Atha' dan Al Auza'i membolehkan secara mutlak, dan ini merupakan

salah satu pendapat sebagian ulama madzhab Syaf i, seperti

disebutkan Ar-Rafi'i. An-Nawawi berkata, "Ini adalah pendapat yang

syadz atau salah." Kemudian Iyadh mengutip pendapat yang ganjil

bahwa tidak sahnya hal itu berdasarkan tjma'. Sebagian mengatakan

pendapat yang membolehkan adalah sesuai dengan nash, tetapi

kemungkinan orang yang berpendapat seperti itu memberinya batasan

jika tidak didapatkan hewan selainnya. Lalu 'penafian' hal itu dari

orang lain dipahami untuk mereka yang menemukan selainnya.

Adapun domba jadza'ah, maka menurut At-Tirmidzi, "Sesunggutunya

ia adalah praktek yang berlaku di antara sahabat-sahabat Nabi SAW

346 _ FATHUL BAARI



dan selainnya." Namun, ulama selainnya menyebutkan dari Ibnu

Umar dar. Az-Zlhi bahwa jadza'ah secara mutlak tidak mencukupi

untuk kurban, baik dari jenis domba atau selainnya. Di antara mereka

yang meriwayatkan pendapat ini dari Ibnu Umar adalah lbnu Al
Mundzir dalam kitab Al Isyraf Demikian dikatakan Ibnu Hazm serta

dinisbatkannya kepada sekelompok ulama salaf, lalu dia memaparkan

bantahan panjang lebar terhadap mereka yang membolehkannya.

Kemungkinan yang demikian terkait pula dengan mereka yang tidak

menemukan selain jadza'ah. Kemungkinan ini bahkan dinukil melalui

jalur yang shahih dari Jabir yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, 1

of ll'-^:-.1 ft rj;., (Jangan kamu

menyembelih selain musinnah [yang telah masuk tahun ketigaJ,

kecuali jila kalian sulit mendapatkannya, maka knlian boleh

menyembelih domba jadza'ah). Hadits ini diriwayatkan Imam

Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, dan selain mereka. Namun, An-
Nawawi menukil dari jumhur bahwasanya mereka memahaminya

dengan arti 'lebih utama'. Dengan demikian, makna hadits itu adalah;

disukai bagi kalian untuk tidak menyembelih, kecuali musinnah, jlka
kamu tidak mampu mendapatkannya, maka sembelihlah domba
jadza'ah. Dia berkata, "Dalam hadits itu tidak ada penegasan tentang

larangan berkurban dengan domba jadza'ah, dan juga tidak ada

penegasan bahwa itu tidak mencukupi." Dia juga berkata, "Umat telah

sepakat bahwa hadits ini tidak dipahami seperti makna zhahirnya,

sebab jumhur membolehkan berkurban dengan domba jadza'ah, baik
ada yang lain atau tidak." Sementara Ibnu Umar dan Az-Zuhi
melarang berkurban dengan jadza'ah, baik ada yang lain maupun

tidak.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat jumhur didukung hadits-

hadits yang telah disebutkan. Demikian juga hadits Ummu Hilal binti

Hilal dari bap4knya yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, Lt4,'|*
;b.bl |Ulr u (Boleh menjadikan domba jadza'ah untuk latrban).
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Hadits ini diriwayatkan Ibnu Majah. Hadits seorang laki-laki dari Bani

Sulaim yang disebut Mujasyi', bahwa Nabi SAW bersabda, i:At'i:1.

4t + e.iv, rp|- $esunssuhnya jadza'ah menculatpi apa yang dapat

dicularyi oleh tsani). Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu

Majah. Kemudian An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur lain, tetapi tidak

menyebutkan nama sahabat, bahkan disebutkan bahwa dia seorang

laki-laki dari Muzainah. Hadits lainnya adalatr hadits Mu'adz bin

Abdullah bin Habib dari Uqbah bin Amir, *p h' & l' J?:e v*l
gi;irt U f*r*i (Kami berlarban bersama Rasulullah SAW dengan

menyembelih domba jadza'aft,). An-Nasa'i meriwayatkannya dengan

sanad yang kuat. Hadits Abu Hurairah yang dinisbatkan kepada Nabi,

p'frJr ',y biAt ,*r>\t #. (Sebaik-baik kurban adalah domba

jadza cft) dinukil At-Tirmidzi, dan sanadnya lemah.

Kemudian mereka yang mengatakan domba jadza'ah

mencukupi rurtuk kurban 
-yaitu 

jumhur- berbeda pendapat tentang

batasan umurnya. Salah satunya mengatakan bahwa umurnya telah

cukup satu tatrun dan masuk tahun kedua. Pendapat inilah yang

dianggap lebih shahih menurut ulama madzhab Syaf i dan pendapat

yang masyhur menurut ahli bahasa. Kedua, setengah tahun menurut

pendapat madzhab Hanafi dan Hambali. Ketiga, tuJuh bulan.

Demikian disebutkan penulis kitab Al Hidayah dari kalangan Hanafi

dari Az-Za'farari. Keempar, enam atau tujuh bulan. Demikian

disebutkan At-Tirmidzi dari Waki'. Kelima, Dibedakan antara yang

dilatrirkan di antara dua kambing muda maka ia setengah tahun dan

yang tua maka ia adalah delapan bulan. Keenam, berumur sepuluh

bulan. Ketujuh, tidak mencukupi untuk kurban sampai benar-benar

besar. Pendapat ini disebutkan Ibnu Al Arabi. Dia berkata, "la adalah

madzhab yang batil." Demikian dia katakan. Penulis kitab Al Hidayah

berkata, "Apabila telah besar dan bercampur dengan tsani (karnbing

yang memasuki tatrun ke-3) dan tidak tampak jelas bagi yang melihat

dari jauh, maka itu mencukupi." Al Ibadi (salah seorang ulama
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sesudah shalat,

ibadahnya.

ar$j'

madzhab Syaf i) berkata, "Jika ia telah cukup besar sebelum satu

tahun atau giginya telah tanggal, maka mencukupi untuk kurban
sebagaimana jika sudah satu tahun dan belum besar. Hal ini seperti

masa baligh, bisa te{adi karena faktor usia dan bisa pula karena
mimpi." Senada dengannya dikatakan Al Baghawr, "Jadza'ah adalah
yang telah sempurna satu tahun atau telah cukup besar sebelum itu."

gr,:dt |P '{.3 i ,j6 'j (Kemudian betiau bersabda,

"Barangsiapa menyembelih sebelum shalat"). Maksudnya, shalat Id.

4- ;,J.t;" r;,3$ lUata sesungguhnya dia menyembelih untuk

dirinya). Maksudnya, bukan untuk kwban.

'^*-l V tal,9i(ar $;. Ci ;7j @arangsiapa yang menyembelih

maka telah sempurna kurbannya). Maksudnya,

zL |.?Cb (Dan sesuai sunnah kaum muslimin).

Maksudny a, tata c ara mereka.

Demikian tercantum dalam riwayat ini bahwa perkataan ini
teqadi sesudah kisah Abu Burdah bin Niyar. Adapun yang terdapat
pada kebanyakan riwayat 

-sebagaimana 
akan disebutkan tak lama

lagi dari riwayat Zubaid dari Asy-Sya'bi- bahwa perkataan ini
diucapkan Nabi SAW dalam khutbah setelah shalat, dan bahwa cerita
Abu Burdah tentang apa yang terjadi berlangsung sebelum itu, dan

inilah yang dijadikan dasar. Adapun redaksinya adalah, & ,;,',r;
H g7 "j i)td b( r.u gt-'u rri,t; t; iil bt ,ttit 'Jx" *: {' itt
'dbi'oi & '6t lt'l'it t ,as[. U ,SA ,6L |4Gi't;t r.t' ,p 'S @ku

mendengar Nabi SAW berkhutbah dan bersabda, "sesungguhnya

yang pertama kita mulai pada hari ini adalah shalat, kemudian kita
kembali dan menyembelih. Barangsiapa yang melakuknn ini, maka ia
telah sesuai sunnah kami". Abu Burdah berkata, "Wahai Rasulullah,

aku menyembelih sebelum shalat Id".). telah - disebutkan pada
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pembahasan tentang dua hari raya dari jalur MansYot, q*i Asy-Syabi,

dari Al Bara', dia berkata , 'rii. J*\t ?7 P) *h, & l' ,)?:) @
OlJ,dr',P'u ui,ltj-ir 'elv,l'ri) tkU tt;y6r'b 

"Ib 
u i,Sut llrUt

is'i.'i',:wt t'i tlX", ) iiri (nasututtah SAll/ berkhutbah kepada kami

pada hari Adhha sesudah shalat, beliau bersabda, "Barangsiapa yang

shalat seperti shalat kami, dan berlatrban seperti htrban kami, makn

dia telah sesuai ibadahnya, dan barangsiapa yang berlatrban sebelum

shalat, makn tidak ada larban baginya." Abu Burdah berkata).

Disebutkan hadits selengkapnya. Penjelasan hukumnya akan

disebutkan pada bab "Orang yang Menyembelih Sebelum Shalat maka

Dia Mengulangi".

Hal ini dijadikan dalil tentang wajibnya kurban bagi mereka

yang ingin berkurban, lalu merusak apa yang hendak dikurbankannya.

Ath-Thahawi menolak pendapat ini, karena menurufirya, seandainya

demikian niscaya harus disamakan dengan nilai hewan kurban

pertama. Namun, ketika hal itu tidak diperhitungkan, maka

menunjukkan bahwa perintah untuk mengulang hanyalah sebagai satu

anjuran. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang apa yang terjadi

pada proses kurban, bukan kewajiban untuk mengulang kurban.

Pelaiaran vang dapat diambil

1. Nabi SAW adalah sebagai rujukan dalam masalah hukum'

2. Sebagian umat beliau mendapat kekhususan dalam hukum dan

tidak berlaku bagi selainnya meskipun tanpa udzur.

3. Pembicaraan Nabi sAw kepada satu orang mencukupi semua

mulcaltaf lnngga tampak dalil yang mengkhususkannya, sebab

redaksi hadits mengindikasikan bahwa perkataannya kepada

Abu Burdah, "Berkurbanlatr dengannya", adalah dengan

menyembelih jadza'aft '. Sekiranya dipahami darinya sebagai
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4.

pengkhususan, maka tidak butuh kepada kalimat sesudahnya,

"Dan tidak cukup atas seseorang sesudahmu." Mvngkin juga

faidah itu adalah memutus selainnya untuk ikut dengannya

pada hukum tersebut, bukan berarti yang demikian hanya

diambil dari redaksinya.

Kalimat, "Sembelihlah hewan lain sebagai penggantinya", darr

pada redaksi lain, "Ulangi latrbanmu", dan, "Berkurbanlah

dengannya", dan redaksi lainnya yang menunjukkan

kewajiban kurban. Al Qurthubi berkata dalam kitab Al
Mu/him, "Dalam hadits-hadits itu tidak ada dalil yang

menunjukkan kewajiban kurban, bahkan yang dimaksud

adalah penjelasan proses pensyariatan kurban bagi mereka

yang hendak melakukannya, atau mengadakannya bukan

sebagaimana yang disyariatkan, baik karena keliru atau tidak
tahu. Oleh karena itu, diberi penjelasan tentang cara yan1
benar agar memperbaiki kelalaian yang telah dilakukan. Inilah
makna sabdanya, 'Tidak mencukupi bagi seseorang

sesudahmu'. Maksudnya, tidak didapatkan maksud taqarrub
(mendekatkan diri pada Allah SWT) dan tidak juga pahala.

Sebagaimana dikatakan dalam shalat sunah, 'Tidak mencukupi
kecuali dengan bersuci dan menutup aurat'." Dia juga berkata,
"Sebagian mereka yang mewajibkan kurban berdalil bahwa ia
adalah syariat Nabi Ibrahim, sementara kita diperintahkan

untuk mengikutinya. Namun, pernyataan ini tidak dapat

dijadikan dalil, karena jika kita mengikuti konsekuensinya,

maka mereka harus memberikan dalil yang menunjukkan
bahwa kurban adalah wajib dalam syariat Ibrahim, sementara

jalan untuk mengetahui hal itu tidak didapatkan. Adapun kisah

tentang penyembelihan Ismail AS tidak bisa dijadikan dalil,
karena merupakan peristiwa yang khusus."

Imam (pemimpin) mengajari orang-orang dalam khutbah Id
tentang hukum-hukum menyembelih kurban. Diperbolehkan
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menyembelih seekor kambing bagi seorang dan penghuni

rumalurya. Demikian perkataan jumhur ulama dan isyarat ke

arah ini sudah disebutkan terdahulu. Dari Abu Hanifah dan

Ats-Tsauri dikatakan hal ini makruh. Al Khaththabi berkata,

"Tidak boleh menyembelih seekor kambing untuk dua orang."
Dia mengklaim terjadi penghapusan (nasakh) atas apa yang

diindikasikan hadits Aisyah berikut di bab "orang yang

Menyembelih Kurban Milik Orang Lair,'." Namun, ditanggapi

bahwa nasakh tidak bisa ditetapkan berdasarkan kemungkinan.

Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jamrah berkat4 "Di
dalamnya terdapat keterangan bahwa meskipun amal itu sesuai

niat yang baik tetap tidak sah kecuali jika dilahkan sesuai

syariat."

5. Pada hari raya dibolehkan makan daging selain dagrng kurban,

berdasarkan sabdanya, "Sesunguhnya ia adalah daging yang
engknu berikan kepada lceluargamu." Di sini terdapat

kemuliaan Allah SWT, karena mensyariatkan kurban bagi

hamba-hamba-Nya, padahal mereka memiliki keinginan untuk

makan dan menyimpannya. Meski demikian tetap diberikan

pahala berkurban kepada mereka, dan yang mensedekatrkan

daging kurbannya diberi balasan pahala, sedangkan yang tidak
mensedekahkannya tidak berdosa."

ptur ,f {.r ,r €: ,a.si ettlt }itur 7 i:g A.s

(Diriwayatlrnn juga oleh Ubaidah dari Asy-Sya'bi dan lbrahim dan

diriwayatkan Waki' dari Huraits dari Asy-Sya'bi). Saya (Ibnu Hajar)

katakan, bahwa Ubaidah adalah Ibnu Mu'attib Adh-Dhabbi, dan

riwayatnya dari Asy-Syabi tentang kisah ini berasal dari Al Bara'.

Sedangkan Ibrahim adalah An-Nakha'i dan jalur riwayatnya terputus.

Ubaidatr tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain di

tempat ini. Mengenai riwayat Huraits -Ibnu Abi Mathar yaflg

bernama Aru Al Asadi Al Kufi- juga tidak memiliki riwayat dalam

Shahih Bukhari selain di tempat ini. Abu Syaikh menyebutkannya
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dengan sanad yang maushul pada pembahasan tentang kurban, dari
Sahal bin Utsman Al Askari, dari Waki', dari Huraits, dari Asy-Sya'bi,
dari Al Bara', bahwa pamannya bertanya, lalu disebutkan hadits yang

menyebutkan, W $1 It C b+ n* (Aku memiliki kambing

jadza'ah yang lebih bagus darinya). Maka hal ini menjadi sanggahan

terhadap Ad-Daruquthni dalam h.ttab Al Afrad di mana ia mengklaim
bahwa Ubaidillah bin Musa menyendiri dalam menukil hadits ini dari
Huraits, dan beliau menyebutkan melalui jalurnya dengan redaksi,. ,, ,..
W f b* q# (Dia berkata, "Maka aku memiliki kambing

jadza'ah yang gemuk).

d 0g e* ,ioi3r 6t i)tSt eO 
',illt 

(Ashim dan Daud

berkata', dari Asy-Sya;b'f, "A'ku memilibi kambing kecil"). Adapun
Ashim adalah Ibnu Sulaiman Al Ahwal. fuwayatnya ini dinukil Imam
Muslim dengan sanad maushul, dari jalur Abdul Wahid bin Ziyad,
dari Daud, dari Asy-Sya'bi, dari Al Bara', * ht t* lt ,)?) W

f '6* ,j* ,:h) iui' ',rrd- ,p "bi'u,A- 1 'j6 f fr- e &i
(Rasulullah SAW berkhutbah kepada knmi pada hari nahr [KurbanJ.
Beliau bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kamu
berlatrban hingga shalat." Seorang laki-labi berkata, "Aku memiliki
kambing kecil".), dan pada bagian akhir disebutkan, '* b:+ 4f l::

)rfi. rrl (Dan jadza'ah tidak mencukupi untuk seorang pun

sesudahmu).

Sedangkan Daud adalah Ibnu Abi Hind. Imam Muslim
menukilnya dengan sanad yan9 maushul, dai, Husyaim, dari Daud,

dari Asy-Sya'bi, dari Al Bara', Ut Ck'01|P'3,: :Q,l.it;.,$ ie'ot

*i * a' *p (Sesungguhnya pamannya, yaitu Abu Burdah bin

Niyar menyembelih sebelum Nabi SAW menyembelih). Di dalamnya

disebutkan, 'Otb ,S*'u1.,'Jui .'l,aJVi ,Jui ,q-1$ Jale d.tb) #f't'b19
':):r;;. )rt'*b:+ €f t't ;qt"p e 'JG 

,P Gs'u? e I
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(untuk alru beri makan keluargalat dan tetangga:lan serta penghuni

rumahku. Beliau bersabda, "Ulangi berlatrban." Dia berkata,
"Sesungguhnya aht memiliki anak kambing. Ia lebih baik daripada

dua ekor kambing daging." Beliau bersabda, "Ia lebih baik di antara

dua hewan kurbanmu, namun jadza'ah tidak menculrupi untuk

seseorang s esudahmu ".).

Ablo. Lty : nidt C ,rtli Ul:'J'6i Qubaid dan Faras berknta

dari Asy-Sya'bi, "Alnt memiliki jadza'ah".). Riwayat Zlbaid dinukil
Imam Bukhari dengan sanad yang maushul di bagian awal

pembahasan tentang kurban seperti di atas. Sedangkan riwayat Faras

adalah Ibnu Yahya dinukil dengan sanad yang maushul oleh Imam
Bukhari di bab "Orang yang Menyembelih sebelum Shalat, maka dia

Mengulangi."

bi+ "Ots ")p usY ur 
plt iJ'ltii @bu Al Ahwas berkata,

Manshur menceritakan kepada kami, "Anaaq jadza'ah"). Riwayat
Manshur 

-yakni 
Ibnu Al Mu'tamir- ini dinukil Imam Bukhari

dengan sanad yangmaushul melab,ti jalur di atas, dari Asy-Sya'bi, dari

Al Bara', pada pembahasan tentang dua hari raya.

I 'O* L+ U\b ,9* i.t 'SA3 
1runu Aun berkata, "Anaaq

jadza'ah, anaaq laban'). Ibnu Aun adalah Abdullah. Maksudnya,

Ibnu Aun menukil riwayatnya ini dari Asy-Syabi, dari Al Bara',

dengan dua redaksi di atas sekaligus, yaitu redaksi riwayat Ashim dan

redaksi Manshur. Imam Bukhari menukil riwayatnya dengan sanad

yang maushul pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar dari jalur

Mu'adz, dari Ibnu Aun, dengan redaksi tersebut.

'eJt 
* (Dari Salamah). Dia adalah Ibnu Kuhail. Imam

Ahmad menegaskan demikian dalam riwayatnya dari Muhammad bin

Ja'far dengan sanad ini. Abu Juhaifah adalah seorang sahabat yang

masyhur.
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1..t,ti. .1,
6tJ. tt gii (Abu Burdah menyembelih). Dia adalah Ibnu Niyar

yang telah disebutkan.

qrt;1 gantilah ia). Penjelasannya sudah dipaparkan ketika

membahas kalimat, "Sembelihlah hewan lain sebagai penggantinya)'

mengira beliau berkata, 'Ia lebih baik daripada kambing
musinnalt".). Dalarn riwayat Abu Amir Al Aqdi dari Syu'bah yang

dikutip Imam Muslim disebutkan, # ',y ? ,l Q" lebih baik

daripada kambing musinnah). Yaloi, tanpa ada keraguan.

t4Jgi (5"t Qadiknnlah sebagai gantinya). Maksudnya,

sembelihlah ia. Perintah ini dijadikan dasar oleh orang yang

mengatakan bahwa kurban adalah wajib. Namun, tidak ada dalil
tentang hal itu dalam redaksi tersebut, karena meskipun secara zhahir
perintah itu wajib, tetapi adanya qarinah (faktor penjelas) bahwa
kurban pertama dianggap tidak sah, maka konsekuensinya bahwa
perintah mengulangi adalah untuk memperoleh maksud kurban. Hal
ini lebih umum baik perbuatan yang pertama itu wajib atau sunah.

Imam Syaf i berkata, "Kemungkinan perintah mengulang adalah

untuk sesuatu yang wajib, dan mungkin pula perintah mengulang
sebagai isyaiat bahwa menyembelih kurban sebelum shalat tidak
dianggap sebagai kurban yang benar, maka beliau memerintahkan

untuk mengulangi agar dia termasuk kelompok orang-orang yarrg

berkurban. Ketika ada kemungkinan demikian, kami pun mendapati

indikasi tidak wajibnya perbuatan itu dalam hadits Ummu Salamah

yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, ';^bi- oi Vl6li'tgl ")Ar );': tsy

(apabila telah masuk sepuluh hari bulan Dzulhijjah, lalu salah

seorang di antara kamu ingin berkurban...). Dia berkata, "sekiranya
kurban adalah wajib, tentu tidak diserahkan kepada keinginan setiap

orang." Namun, mereka yang mewajibkan menjawab bahwa

dikaitkannya dengan keinginan tidak menghalangr bahwa ia adalah

-t t o nc. , ', a tt . i-Y U -,? e Ov a-it)

I
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wajib. Sama halnya jika dikatakan, "Barangsiapa ingin haji, maka

hendaklah ia memperbanyak bekal." Sesungguhnya yang demikian
tidak menunjukkan bahwa haji itu tidak wajib. Hal ini dijawab
kembali, bahwa jika argumentasi itu tidak menafikan kewajiban, maka

tidak berarti kurban menjadi wajib sekadar adanya perintah untuk
mengulangi, sebab bisa saja perintah ini memiliki kemungkinan -
seperti yang telah dijelaskan- untuk mendapatkan kesempurnaan, dan

inilah yang cukup kuat.

Ll ...915\iU.e6 )ij lnatim bin Wardan berkata...). Adapun

mereka yang menukil riwayat ini dengan sanad yang maushul stdah
disebutkan pada bab sebelumnya. Imam Muslim tidak mengutip
redaksinya, tetapi dia berkata, "seperti hadits keduanya." Maksundya,

sama dengan riwayat Ismail bin Ulaiyyah dari Ayub, dan riwayat
Hisyam dari Muhammad bin Sirin.

9. Orang yang Menyembelih Hewan Kurban dengan Tangannya
Sendiri

tx|,1 o. 7ol
c.,l ,! c .--1,.1

l-) - #,&iLht**Ut;*,iu -!t*
. 

*4............... 
t*#i,K:, H (eW ;. Li Qt :

5558. Dari Anas, dia berkata, 'Nabi ,O* menyembelih dua

kibas yang berwarna putih campur hitam. Aku melihat beliau

meletakkan kakinya di atas sisi keduanya seraya menyebut nama

Allah dan bertakbir. Beliau menyembelih keduanya dengan tangannya

sendiri."
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Keterangan Hadits:

(Bab orang yang menyembelih hewan latrban dengan

tangannya sendiri). Maksudnya, apakah hal itu disyaratkan atau

sekadar lebih utama? Para ulama sepakat membolehkan mewakilkan
kepada orang lain untuk menyembelih hewan kurban meskipun orang
yang berkurban mampu menyembelih sendiri. Namun, dalam
madzhab Maliki terdapat riwayat yang tidak membolehkannya apabila

orang yang berkurban mampu menyembelih sendiri. Adapun
mayoritas mengatakan hal itu dianggap makruh, tetapi disukai jika dia

menyaksikan langsung. Tidak disukai mewakilkan penyembelihan

kepada wanita yang haid, anak kecil, dan Ahli Kitab.

uft:z @erkurban). Demikian dalam riwayat Syu'bah, dengan

menggunakan kata kerja masa lampau. Demikian pula dalam riwayat
berikut dari Qatadah. Sementara dalam riwayat dari Qatadah
disebutkan, ;^2i- ts€ lbeltau biasa berkurban)." Hal ini lebih tegas

menunjukkan kebiasaan yang terus menerus.

*J11 #, (Dua kibas yang berwarna putih campur hitam).

Disebutkan dalam riwayat Abu Awanah dan riwayat Hammam,

keduanya dari Qatadah dengan kata, #?1 (bertanduk). Serupa

dengannya disebutkan dalam riwayat Abu Qilabah pada bab

terdahulu.

WV ,rb hn t4t1 iA-i! @lat melihat beliau meletakknn

kakinya di atas sisi keduanya). Maksudnya, di atas leher kedua

kambing itu ketika menyembelihnya. Kata shifaah artinya sisi-sisi.

Maksudnya di sini adalah salah satu sisi hewan kurban. Hanya saja

disebutkan dalam bentuk ganda untuk menyatakan bahwa beliau
melakukannya untuk masing-masing kedua hewan itu.

tza.l* , / t'fis *fi- (Seraya menyebut nama Allah dan bertakbir).

Dalam riwayat Abu Awanah disebutk*r,'-F': up1 fuenyebut nama

I
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Allah dan takbi). Versi pertama lebih jelas menunjukkan kejadian itu
saat menyembelih.

Pelaiaran vang dapat diambil

l. Disyariatkan menyebut nama Allatr ketika menyembelih. Hal
ini sudatr disebutkan mereka yang mensyaratkannya ketika
menyernbelih.

2. Disukai mengucapkan takbir dan menyebut nama Allah.

3. Disukai meletakkan kaki di atas sisi leher kanan hewan kurban
ketika menyembelih.

4. Para ulama sepakat bahwa dibaringkannya hewan di atas sisi

badannya yang kiri dan yang menyembelih meletakkan

kakinya di atas sisi kanan hewan, untuk lebih memudatrkannya

memegang pisau dengan tangan kanan seraya memegang

kepala hewan dengan tangan kiri.

10. Orang yang Menyembelih Hewan Kurban Milik Orang lain

t o1 .r.to-I z t tI .,1. .zz.tzr.i,t.'.,1,
dr6r*t* JF.A- 0l ,q e-r -yl -tl_t 9* G t^-e gl LFJ dtety

*o.*, laki-laki pernatr membantu Ibnu Umar dalam

menyembelih hewan kurbannya. Abu Musa pernah memerintahkan

anak-anak perempuannya untuk menyembelih hewan kurban dengan

tangan mereka sendiri.

:'iv W ilr d)up * il ,r -tilt i *1t t,r
17 :Jw ,;*.i *, of *j r:tL h' *p iur Jy: p F:,



orasr .i;l yg. ,.* \t "rr )i w i,ls .i ,* y-4;i tu
\t ,* lot Jy, ,i;r', Qu erA'l'oi'p LUt 6?i (,

{t,y.;,* *'r r)L

5559. Dari Adurratrman bin Al Qasim, dari bapaknya, dari

Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW masuk menemuiku di Sarif
sementara aku sedang menangis. Beliau bertanya, 'Ada apa

denganmu, apakah engkau sedang haid?' Aku berkata, 'Benar!'

Beliau bersabda, 'Ini adalah hal yang ditetapkan Allah untuk anak-

anak perempuan keturunan Adam. Kerjal<nnlah apa yang dikerjakan

oleh orang yang menunaikan haji, hanya saja jangan tawaf di
Ka'bah'. Rasulullatr SAW berkurban untuk istri-istrinya dengan

menyembelih seekor sapi."

Keteransan fladits:

(Bab orang yang menyembelih hewan htrban milik orang

lain). Maksud Imam Bukhari menyebutkan judul bab ini adalatr untuk

menjelaskan bahwa apa yang disebutkan sebelumnya bukan sebagai

syarat.

gu.G * i.t h: ooft (Seorang laki-taki pernah membantu

Ibnu Umar terhadap hewan latrbannya). Maksudnya, ketika dia

menyembelihnya. Atsar ini diriwayatkan Abdurrazzaq dengan sanad

yamg maushul, dai Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar, dia berkata,

i.t: Wl, e,fr|#"",yri ,'i'p;"zsru.g: ,b.'rrs. fr-'P ;jr ,>-r1

oi;-'p (Alat melihat lbnu (Jmar menyembelih hewan kurban di

Mina, dan hanan itu dalam keadaan berlutut serta terikat, sementara

seorang laki-laki memegang tali di bagian kepala hewan dan lbnu

Umar menusulcny a [menyembelihny aJ ) ."
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Ibnu Al Manayyar berkata, "Atsar ini tidak sesuai dengan

judul bab, kecuali dari sisi bahwa jika meminta bantuan disyariatkan,

maka mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih hewan

kurbarurya dimasukkan dalam hal ini." Kisah yang serupa dengan

peristiwa Ibnu Umar disebutkan pula dalam hadits marfu' ya\g,

diriwayatkan Imam Ahmad melalui hadits seorang laki-laki Anshar, ,.lf

'ibT .€bbl ,t" ;+i ;Julb l;bbi '&i *t * ?rr ia nar

(Sesungguhnya Nabi SAW membaringkan hewan latrbannya dan

berkata, "Bantulah alat terhadap hewan latrbanlw" Maka laki-laki

itu membantu beliau). Para periwayat hadits ini tergolong tsiqah

(terpercaya).

,#{-i ';;.bt- 'oi g,rt A} t ;1i @bu Musa pernah

*"*"rintohtnn anot -anak perempuannya untuk menyembelih hewan

larban dengan tangan mereka sendiri). Atsar ini disebutkan Al
Hakim di dalam kitab Al Mustadrak. Kemudian kami menemukannya

dengan sanad yang ringkas dalam dua riwayat semuanya dari Al
Musayyib bin Rafi', ry"$i'o$s.cs',F.Ubi 9,s. ;U- os ;;:rl 6.t "oi

(Sesungguhnya Abu Musa biasa memerintahkan anak-anak

perempuannya untuk menyembelih hewan latrban mereka dengan

tangan mereka sendiri)." Sanad-nya shahih.

Ibnu Tin berkata, "Dalam riwayat ini terdapat keterangan yang

membolehkan makan sembelihan perempuan. Namun, Muhammad

menukil pendapat yang tidak menyukainya dari Malik." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang

binatang sembelihan. Kemudian atsar yang disebutkan berbeda

dengan judul bab, maka harus dipahami untuk penjelasan bab

sebelumnya, atau Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa hal

itu berdasarkan pilihan orang yang berkurban. Sementara dinukil dari

para ulama madzhab Syaf i bahwa yang lebih utama bagi perempuan

adalah mewakilkan penyembelihan kurbannya kepada orang lain dan

tidak melalrukannya sendiri.

360 _ FATHUL BAARI



Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah ketika
mengalami haid di Sarif. Dalam hadits ini dikatakan, "rni adalah
perknra yang telah diletapkan Allah untuk anak-anak perempuan
keturunan Adam" lalu pada bagian akhirnya disebutkan, "Rasulullah
sAW berkurban untuk istri-istrinya dengan menyembelih seekor
sepi." Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Jabir disebutkan, 'j.J

9r4tr b |/ ;7 y,u ,f *l *b il' & pr gtabi sAW

menyembelih seekor sapi untuk istri-istrinya pada haji Wada').

11. Menyembelih Kurban Sesudah Shalat Id

,:Jbi'oi'& L--i.s ,:t J;3 G- :i;'j. I ,Sg .ii G g3r ,
'ri- ef lyAkqi;r iJw #'u'p;eG $*j

.1.c. .1o . z t.sJl yt f -Gi

5560. Dari Al Bara' RA, dia berkata, "Aku mendengar Nabi
SAW berkhutbah seraya bersabda, 'sesungguhnya yang pertama kita
lakuknn pada hari ini adalah shalat, kemudian kita pulang dan

menyembelih, barangsiapa melakukan ini, maka sungguh ia telah
sesuai sunnah knmi, dan barangsiapa telah menyembelih, maka ia
hanyalah daging yang diberikannya kepada keluarganya, tidak
termasuk kurban'. Abu Burdah berkata, 'Wahai Rasulullah, aku
menyembelih sebelum shalat, dan aku memiliki kambing jadza'ah
yang lebih baik daripada kambing musinnah'. Beliau bersabda,
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'Jadiknnlah sebagai gantinya, dan sekali-knli tidak mencukupi -atau

memenuhi- untuk seseorang sesudahmu'. "

Keteransan Hadits:

(Bab menyembelih sesudah shalat). Disebutkan hadits Al
Bara' tentang kisah Abu Burdah yang telah disebutkan. Saya akan

menyebutkan hal-hal yang berkenaan dengan judul bab ini pada bab

sesudahnya. Kalimat, "Tidak mencukupi atau tidak memenuhi",

berasal dari keraguan periwayat. Makna 'memenuhi' adalah

menyempumakan ganjaran pahala. Dalam riwayat lmam Ahmad dari

Yazid bin Al Bara' dari bapaknya disebutkan, 'C'13 (Dan sekati-kali

tidak memenuhi) tanpa huruf 'wawu' (dan) dan tanpa keraguan.

Dikatakan, 'wafaa (memenuhi) artinya menunaikan. Dengan

demikian, ia semakna dengan katatajzii (mencukupi).

12. Orang yang Menyembelih Sebelum Shalat, Dia Mengulang
(Menyembelih) Lagi

',r'- ,.I c, ',,1 ,o / 
^ 

n , ,,, , ,l o. 4. r o,
,F e5 d.,, :Jti &t fL bt & 4t,f fl'* # f
a ab';t'r- #t * #- ?';t:; ,ly; i* |'r)t ;tirt

$ . / t . 
^ 

, . , u ., /

a P zer^ €gs -Lru *') ,)L 
^t 

ub #lt .rfft ,t.tf
7i r";jt'.ix. q;ri* ,:*'t *Irt J:"Ut {';L,} ;t^,
* iyu\r'lkti -Wi 4"- ,ZrT Jt'"(kt C t,

.6'.rxi

5561. Dari Muhammad, dari Anas, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, maka
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t; l-') *
o ,o,. o i o ..

eJ"- e ,r)

LW itu ;v1r
't 5',p'oi'p

hendaklah mengulangi lagi." Seorang laki-laki berkata, "Ini adalah

hari disukainya daging -dan dia menyebutkan kebutuhan

tetangganya, maka seakan Nabi SAW memberi udzur kepadanya-
dan aku memiliki kambingjadza'ah yang lebih baik daripada dua ekor

kambing." Nabi SAW memberi keringanan untuknya. Aku tidak tahu

apakah keringanan itu berlaku (bagi selainnya) atau tidak? Kemudian

Nabi SAW menghampiri dua kibas -beliau menyembelih

keduanya- lalu orang-orang menghampiri segerombol kambing dan

mereka menyembelihnya.

' .o t o , o, o .

dt"i-,_{ ..7J:> '9

ct; ,tJt- *1t
C a/

C ..2r.
. z-rl^lg(-'

5562. Dari Jundab bin Sufyan Al Bajali, dia berkata, "Aku
pernah bersama Nabi SAW pada hari Nahr (Idul Adha). Beliau

bersaba, 'Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, maka hendaklah

dia mengulangi (menyembelih) hewan lain sebagai gantinya.

B arangs iapa belum menyembelih, maka hendaklah menyembelih'. "

,7'y- |>ti'&', * \t -v ir Jy, ,& :Js :t;t ,f lG t
I ?* .Jrfi- & e'l-)$ ,GJ\ ;;r-,t, ,(;b .b u :Jr-

:'JG ,ii* i'e '; ,'Jd .Lj; ,irr J;, t;. :Jw ,q ; i';
,S?; \ i ;fr,ju q,! tI ,iU'a P e GC q*'o|

^!# ? e :'ya sv .!:r*; *i'*
5563. Dari Amir, a*i Af nara', dia berkata, "Pada suatu hari

Rasulullah SAW shalat dan bersabda, 'Barangsiapa mengerjakan

^6itt 
")+ Ct

," t ._,--,t5-/l t+tS."
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shalat kami dan menghadap kiblat kami, maka jangalah dia
menyembelih hingga pulang'. Abu Burdah bin Niyar berkata, 'Wahai
Rasulullah, aku telah melakukannya (menyembelih sebelum shalat)'.
Beliau bersabda, 'Ia adalah sesuatu yang engkau segerakan'. Dra
berkata, 'Sesungguhnya aku memiliki kambing jadza'ah yang lebih
baik daripada dua kambing musinnah, apakah aku menyembelihnya?'
Beliau bersabda, 'Ya, kemudian tidak mencukupi bagi seseorang
sesudahmu'." Amir berkata, "Ia lebih baik daripada dua kambing
kurbannya."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang menyembelih sebelum shalat, maka dia
mengulangy'. Maksudnya, mengulangi menyembelih. Imam Bukhari
menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Anas RA yang diriwayatkan melalui Ali bin
Abdullah, dari Ismail bin Ibrahim, dari Ayyub, dari Muhammad.

U f S': (Beliau menyebutkan kebutuhan). Kata hanah artinya

kebutuhan. Maksudnya, dia menyebutkan bahwa tetangganya
membutuhkan daging.

tSJb '*) * ht ,)* ,;t ltk.t 6eat an Nabi SAW memberinya

udzur). Ia berasal dari kata 'udzr. Maksudnya, Nabi SAW menerima
alasannya. Namun beliau SAW tidak menganggap perbuatannya itu
mencukupi (sah). Oleh karena itu, dia diperintahkan untuk
menyembelih kembali. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Di dalamnya
terdapat dalil bahwa jika hal-hal yang diperintahkan itu dilakukan
menyalahi perintah, maka tidak dibenarkan dengan alasan tidak tahu.

Perbedaan antara hal-hal yang diperintahkan dan yang dilarang adalah

bahwa maksud dari hal-hal yang diperintahkan adalah untuk
mewujudkan kemaslahatannya. Sementara hal ini tidak terjadi kecuali
dengan melakukannya. Adapun maksud daripada yang dilarang adalah
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menahan diri untuk tidak melakukannya, karena mengandung

kerusakan. Oleh karena itu, seorang mukallaf tidak sengaja

melakukannya sebab ketidaktahuan atau lupa. Dengan demikian, dia

dimaafkan.

'zbi, €9s (Dan aku memiliki kambing jadza'ah). Ini

merupakan kelanjutan dari perkataan laki-laki yang dimaksud oleh

periwayat dengan perkataannya, "Dia menyebutkan kebutuhan

tetangganya." Maka makna selengkapnya adalah "Ini adalah hari yang

disukainya daging, sementara tetanggaku butuh, maka aku

menyembelih sebelum shalat, dan aku memiliki kambing jadza'ah.

Hadits ini sudah dipaparkan tiga bab yang lalu.

Kedua, hadits Jundab bin Sufyan yang disebutkan secara

ringkas. Hadits ini sudah dikutip pada pembahasan tentang binatang

sembelihan dari Abu Awanah, dari Al Aswad bin Qais dengan redaksi

lebih lengkap, dan pada bagian awal disebutkan, ,rL yt )?jg q&

l;l&.lit ,y i6"6a fj;.s'u,ri tsg ,;6bl &j * ltt 6amr menyembetih

kurban bersama Rasulullah SAW, dan ternyata ada beberapa orang

yang menyembelih hewan kurban mereka sebelum shalat).
. ,..,?. ,
U{ti Ud d U:, (Barangsiapa belum menyembelih, maka

hendaklah dia menyembelih). Dalam riwayat Abu Awanah

disebutkan, 1' n:r * dtlt ,4b ,p Ud il os nt (Dan

barangsiapa yang belum menyembelih hingga kami selesai shalat,

maka hendaklah dia menyembelih atas nama AAaQ. Dalam riwayat

Imam Muslim disebutkan, i' fa g.# @endaklah menyembelih

dengan nama Allah). Maksudnya, hendaklah menyembelih sambil

mengucapkan 'bismillah ' atau menyebut nama Allah. Lafazh
'bismillah' berkaitan dengan bagian yang terhapus. Ia adalah kata

yang menerangkan kata ganti pada kalimat,"Fal yadzbah" (hendaklah

dia menyembelih). Ini adalah pemahaman yang lebih tepat bagi hadits

tersebut serta dianggap benar oleh An-Nawawi. Pendapat ini

FATTIUL BAARI - 365



dikuatkan oleh apa yang disebutkan dalam hadits Anas, P t ,b:
(menyebut nama Allah dan bertakbir).

Iyadh berkata, "Mungkin juga maknanya adalah, 'hendaknya
menyembelih untuk Allah'. Sebab huruf ba' terkadang bermakna lam.
Namun, mungkin pula maknanya adalah, 'dengan menyebut nama

Allah'. Ada juga kemungkinan maknanya adalah mencari berkah
dengan nama-Nya, seperti dikatakan, 'Berjalanlah di atas keberkahan

Allah'. Kemungkinan lain maknanya adalah, 'hendaknya
menyembelih dengan sunnah Allah'." Dia juga berkata, "Mengenai
pandangan mereka yang tidak menyukai perkataan, 'Kerjakan hal ini
atas nama Allah', dengan alasan nama-Nya atas segala sesuatu, maka
termasuk pendapat yang lemah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, di sana terdapat pendapat kelima,
yaitu makna lafazh 'bismillaah' bersifat izin secara mutlak untuk
menyembelih saat itu, karena konteksnya menunjukkan larangan
sebelum itu dan pemberian izin sesudahnya. Sebagaimana jika
dikatakan kepada orang yang minta izin, 'bismillaah' maksudnya
'masuklah'. Kemudian perintah pada kalimat, "sembelihlah hewan lain
sebagai penggantinya" dijadikan dalil mereka yang mewajibkan
kurban. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Kata 'man'pada kalimat 'man
dzabaha' bersifat umum bagi setiap yang menyembelih sebelum

shalat. Jika demikian, setelah dikhususkan untuk orang yang
bemadzar kurban tertentu, maka masih terjadi keraguan apakah lebih
utama memahaminya untuk orang yang sudah melakukan kurban
tertentu, atau untuk yang baru berkurban dan tidak melakukan
sebelumnya? Berdasarkan pandangan pertama, maka ia menjadi dalil
bagr yang mewajibkan membeli kurban sebagaimanamadzhab ulama
Maliki. Sesungguhnya kurban menjadi wajib dengan penetapan lisan,
niat membeli, dan niat menyembelih. Adapun berdasarkan pandangan

kedua, maka tidak ada dalil bagi yang mewajibkan kurban secara

mutlak. Namun, mereka yang tidak mewajibkan bisa berlepas dengan
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dasar dalil-dalil yang tidak mewajibkan, sehingga hukum perintah ini

hanya bersi fat nadb (anjur an).

Kemudian hadits ini dijadikan dalil bagi yang mensyaratkan

Imam untuk lebih dahulu menyembelih kurban setelah shalat dan

khutbah, karena sabdanya, "Barangsiapa menyembelih sebelum

shalat, maka hendaklah ia menyembelih ltewan lain sebagai

gantinya", diucapkan Nabi SAW setelah beliau shalat, khutbah, dan

menyembelih. Seakan-akan beliau berkata, "Barangsiapa

menyembelih sebelum melakukan hal-hal ini, maka hendaklah ia

mengulangi lagi." Maksudnya, jangan memperhitungkan apa yang

telah dia sembelih. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Ini adalatr penetapan

dalil yang tidak sempurna, karena menyalahi pembatasan dengan kata

'shalat' dan penggunaan kata sambung dengan huruf/c'.

Ketiga, hadits Al Bara'. Imam Bukhari menyebutkannya

melalui jalur Faras bin Yahya dari Asy-Sya'bi sebagaimana yang telah

dijelaskan.

r:;lii';$;",tt ,(;)Q 
'b U (Barangsiapa shalat sebagaimana

shalat kami dan menghadap kiblat kami). Maksudnya" barangsiapa

yang berada di atas agama Islam.

J.Ai ,P Cid $ Qanganlah dia menyembelih hingga

pulang). Maksudnya, jangan menyembelih kurban. Pernyataan ini

dijadikan dasar ulama madzhab Syafi'i bahwa awal wa*Iu kurban

adalah setelah selesai shalat dan khutbah. Hanya saja mereka

mensyaratkan selesai khutbah, karena kedua khutbah menjadi

rangkaian shalat dalam ibadah ini, maka hendaklah diperhitungkan

kadar minimal waktu yang dibutuhkan untuk shalat dan dua khutbah

setelah terbit matahari. Jika seseorang menyembelih seteiah waktu

tersebut, maka telah mencukupi baginya (sah), baik dia telah shalat Id

atau belum, Imam telah menyembelih kurbannya atau belum. Tidak

ada perbedaan dalam hal itu antara penduduk kota maupun pedesaan.

Ath-Thahawi menukil dari Malik, Al Auza'i, dan Syaf i, "Tidak
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boleh menyembelih kurban sebelum Imam menyembelih." Ini adalah

yang dikenal dari Malik, Al Auza'i, dan Syaf i. Al Qurthubi berkata,

"Makna zhahir hadits menunjukkan bahwa penyembelihan hewan

kurban itu dikaitkan dengan shalat, tetapi ketika Imam Syaf i melihat

orang yang tidak diwajibkan shalat Id juga dianjurkan berkurban,

maka dia memahami 'shalat' di sini dengan arti 'waktu shalat'."

Abu Hanifah dan Al Laits berkata, "Tidak boleh menyembelih

kurban sebelum shalat. Penyembelihan diperbolehkan setelah shalat

meskipun Imam belum menyembelih kurbannya. Hal ini khusus bagi

penduduk perkotaan. Adapun mereka yang tinggal di perkampungan

dan pedusunan, maka waktu penyembelihan mereka adalah setelah

terbit fajar kedua." Imam Malik berkata, "Mereka boleh menyembelih
bila Imam (pemimpin) negeri terdekat dengan mereka telah

menyembelih. Namun, jika mereka menyembelih sebelum itu, maka

tetapi dianggap mencukupi (sah)." Sementara Atha' dan Rabi'ah
berkata, "Penduduk perkampungan boleh menyembelih sesudah

matahari terbit." Imam Ahmad dan Ishaq berkata, "Apabila Imam
selesai shalat, maka diperbolehkan menyembelih kurban." Ini adalah

salah satu pendapat yang kuat dalam madzhab Syaf i dari segi dalil
meskipun dianggap lemah oleh sebagian mereka. Pendapat Ats-Tsauri
serupa dengan pendapat tersebut, "Diperbolehkan menyembelih
kurban setelah Imam shalat meskipun belum berkhutbah atau disela-

sela khutbah."

Mungkin maksud kalimat, "Hingga pulang", adalah selesai

shalat sebagaimana tercantum dalam riwayat-riwayat yang lain. Lebih
tegas lagi apa yang disebutkan Imam Ahmad dari Yazid bin Al Bara'

dari bapaknya, dinisbatkan kepada Nabi SAW, 9!,!Ar .t*. aHr f.f1

(sesungguhnya penyembelihan itu dilakukan sesudah shalat).

Sementara dalam hadits Jundab yang diriwayatkan Imam Muslim

disebutkan, ,s?i qk UrJi ik i.rf # 'C.t U (Barangsiapa

menyembelih sebelum shalat, maka hendaklah dia menyembelih yang
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lain sebagai penggantinya). Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Lafazh ini
lebih menunjukkan untuk berpedoman dengan pelaksanaan shalat

daripada hadits Al Bara'." Maksudnya, karena disebutkan,

"Barangsiapa menyembelih sebelum shalat." Dia berkata pula, "Akan
tetapi jika kita menerapkannya sesuai makna zhahirnya, maka

berkonsekuensi bahwa kurban tidak sah bagi siapa yang tidak shalat

Id. Sekiranya ada seseorang yang berpendapat demikian, maka ia

adalah orang paling berbahagia dalam mengamalkan makna zhahir
hadits tersebut. Namun jika tidak, maka wajib keluar dari makna

zhahirnya." Kemudian ditanggapi bahwa dalam riwayat lain yang

dikutip lmam Muslim disebutkan, ;C ')i 'F" ui 'P 
(Sebelum dia

shalat atau kami shalat), disertai keraguan. Menurut An-Nawawi,
"Kata pertama menggunakan huruf ya' (yushalli) dan kedua

menggunakan nun (nushalli).Ini adalah keraguan dari periwayat. Atas

dasar ini, maka jika menggunakan, "dia shalat" niscaya sama dengan

redaksi hadits Al Bara' yang mengkaitkan hukum penyembelihan

dengan pelaksanaan shalat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Imam Bukhari dalam

hadits Jundub pada pembahasan tentang binatang sembelihan

disebutkan seperti redaksi hadits Al Bara'. Ini menyelisihi apa yang

diasumsikan oleh redaksi riwayat penulis kitab Al Umdah, sebab dia
menyebutkannya sesuai redaksi riwayat Imam Muslim, yang sangat
jelas menunjukkan keharusan berpatokan kepada pelaksanaan shalat,

sebab penggunaan kata 'shalat' dengan maksud 'waktu shalat'

menyelisihi makna zhahir bahasa. Namun, lebih tegas lagi adalah

kalimat, |b'ot S gebelum kami shalat).Demikian juga kalimat, J5
J.2t bi lsebetum kami pulang), baik kita katakan bahwa maksudnya

adalah selesai shalat atau selesai khutbah.

Menurut sebagian ulama madzhab Syafi'i bahwa makna

kalimat, "Barangsiapa menyembelih sebelum dia shalat, maka

hendaklah menyembelih yang lain sebagai penggantinya", adalatr
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setelah dia pulang dari tempat diucapkannya perkataan ini, sebab

beliau SAW menyampaikan sabdanya itu kepada mereka yang hadir
di hadapannya. Seakan-akan beliau berkata, "Barangsiapa

menyembelih sebelum melakukan shalat dan khutbah ini , maka
hendaklah ia menyembelih yang lain." Maksudnya, janganlah

menganggap sah apa yang telah dia sembelih. Namun, pendapat ini
j auh daripada kebenaran.

Ath-Thahawi menyebutkan riwayat Imam Muslim dari Ibnu
Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ii 'U *) # ht & ulr iti

e',,ii';i u &) * io, ,p ult't:i t&3 rlrtiE, tffi ,*,-Nu. -#t
tji'Zi O( gesungguhnya Nabi SAW shalat pada hari Kurban di

Madinah, lalu beberapa orang segera menyembelih karena mengira
Nabi SAW telah menyembelih, makn beliau memerintahkan mereka
untuk mengulangi). Dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan Hammad

bin Salamah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir dengan redaksi, 
'yr]'oi

g>Ut',p vi 4.7_'ui e ,:{) # ht ,_k lt l'ii;#'ot # At
(Sesungguhnya seorang laki-laki menyembelih sebelum Rasulullah
sAW shalat, maka beliau melarang seseorang menyembelih sebelum

shalat). Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban. Hal itu
dikuatkan oleh perkataannya pada hadits Al Bara', t:.*'of '€A 6',):Jibt

'* g'; i {l,blu, (Sesungguhnya yang pertama kita lakukltn adalah

kita mulai dengan shalat, kemudian kita kembali fpulangJ dan

menyembelih). Riwayat ini menunjukkan bahwa waktu menyembelih
adalah setelah shalat Id, dan tidak disyaratkan untuk diakhirkan
hingga Imam menyembelih. Ini dikuatkan pula 

-dari segi analogi-
bahwa seandainya Imam tidak berkurban, maka hal itu tidak
menggugurkan pensyariatan kurban bagi selainnya. Seandainya Imam

menyembelih sebelum shalat, maka kurbannya tidak sah. Hal ini
menunjukkan bahwa waktu meyembelih kurban untuk Imam dan

orang-orang lainnya adalah sama. Al Muhallab berkata, "Tidak
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disukai menyembelih sebelum Imam menyembelih, agar orang-orang

tidak sibuk menyembelih kurban hingga lalai shalat."

lrb ,i' jH i- ,'Jul,, )*,i e:t';. if eui (Abu Burdah bin Niyar

berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan...").

Maksudnya, aku telah menyembelih sebelum shalat. Dalam riwayat

Imam Muslim melalui jalur ini disebutkan, d. it ;p i:ir1J latcu

berkurban untuk anakku) sebagaimana telah dijelaskan.
o,6 t o 4..

i;:; U i e @ lebih baik dibanding dua ekor kambing

musinnah)'. Demikian disebutkan di tempat ini dalam bentuk ganda

dengan tujuan mubalaghaft (untuk menekankan). Sementara dalam

riwayat lain disebutkan dalam bentuk tunggal, # b (daripada

seekor kambing musinnah).
..'/ / t o.

AZS -; ;t e :yb lri (Amir berkata, "Ia lebih baik daripada

dua kurbanlnyo" ) Demikian disebutkan dalam bentuk ganda. Dalam
kalimat ini terdapat penggabungan kata 'hakikat' kepada 'majaz'
dengan satu lafazh, sebab nasiikah adalah hewan yang telah layak

untuk kurban, yaitu berumur dua tahun, sementara yang pertama

belum cukup untuk dijadikan kurban. Disebut nasiikah, karena dia
menyembelihnya sebagai nasiikah (kurban) atau karena dia

menyembelihnya pada waktu 'nasiiknh' (berkurban). Ia menjadi yang

terbaik dari keduanya, karena mencukupi sebagai kurban, berbeda

dengan hewan yang disembelih pertama. Namun, yang pertama lebih

baik berdasarkan niat yang baik. Dalam riwayat Imam Muslim

disebutkan melalui jalur ini, # p qy W, * iSa Taaiau

bersabda, "Berlcurbanlah dengannya, karena sesungguhnya ia sebaik-

baik kurban".).Ibnu At-Tin menukil dari Asy-Syaikh Abu Al Hasan

bahwa dia berdalil dengan penam&rnnya sebagai 'nasiikah' bahwa

tidak boleh menjualnya meskipun disembelih sebelum shalat. Namun,

pandangan ini tidak kuat.
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13. Meletakkan Kaki di atas Sisi Badan Hewan yang Disembelih

or{p: *.itt ;* Ct oi ,&ht ,*r';i G:L;;s7
,, t t ,o,,. r, . o,. 

1. ,i, t .. z. ,a.:( c., o'7 , . t.9! ua2q41 ct^47=;-e & Ml *s cg*St f, #'5564. 
Dari Qatadah, Anas RA menceritakan kepada kami,

"Sesungguhnya Nabi SAW biasa berkurban dengan dua kibas yang

bertanduk. Beliau meletakkan kakinya di atas sisi badan kedua hewan
itu dan menyembelih keduanya dengan tangannya."

Keterangan:

(Bab meletakkan kaki di atas szsi badan hewan yang
disembelih). Disebutkan hadits Anas, "Beliau meletakkan kakinya di
atas sisi badan keduanya." Hadits ini sudah dijelaskan.

14. Mengucapkan Takbir Ketika Menyembelih

t.^,C/ a -#r&'t *.irt ,V
.(eW,*Ltprj)

td' '- ";iti;ay
, Jl , ?,-b :Jtrv,v,

,k, ,b, eri tQ;.t ;;i pi
5565. Dari Qatadah, dari Anas, dia berkata, "Nabi SAW

berkurban dengan dua kibasy yang putih bercampur hitam dan

bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangannya dan

menyebut nama Allah serta bertakbir. Beliau meletakkan kakinya di
atas sisi badan keduanya."
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Keterangan:

(Bab mengucapkan takbir ketika menyembelih). Dalam bab ini
disebutkan hadits Anas yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya.

15. Jika Seseorang Mengirim Hadyu (Hewan Kurban) untuk
Disembelih, maka Tidak Haram Sesuatu baginya.

t -'- " - ' -'4'iir 
ii u- ,Qjw'^^iG ;(',(t os-,* ,fc-r+- )*t d! ,;r

'Jt; * ,ol'i'rM ti e-* Ar e'dX-:) *ir'A e4U

lrs"u ti".i"i '..r;r i1s .uat'p- & t1;J i-Qt S; c'* 
?r, ;* lt );, f'*'u)\r'Ei * A' ,ut- ,.2tL)r

!)i'u )e:A"p t"t # ?;;-r; ,1)Str Jt'e*'4 ,p,
' 

, .a, . c. ,.
....rrJr qJ- e

5566. Dari Masruq, sesungguhnya dia datang kepada Aisyah

dan berkata kepadanya, "Wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya

seorang laki-laki mengirim Hadyu (hewan kurban) ke Ka'bah dan dia

tinggal di negerinya, dia mewasiatkan agar kurbannya itu dikalungi,

maka sejak hari itu dia dalam keadaan ihram hingga orang-orang

tahallul (selesai haji)." Dia berkata, "Aku mendengar tepukan

tangannya dari balik hijab. Dia berkata, 'Sungguh aku biasa memilin
kalung-kalung hewan kurban milik Rasulullah SAW, lalu beliau SAW
mengirim hewan kurban miliknya ke Ka'bah, tetapi tidak haram bagi

beliau sesuatu yang halal bagi laki-laki terhadap istrinya hingga

orang-orang kembali."
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Keterangan Hadits:

(Bab jikn seseorang mengirim hewan kurban untuk disembelih,

maka tidak haram atasnya sesuatu). Disebutkan hadits Aisyah.
Kandungan hadits ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang haji.
Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ahmad bin Muhammad,

dari Abdullah, dari Ismail, dari Masruq, dari Aisyah RA. Ahmad bin
Muhammad (guru Imam Bukhari) adalah Al Marwazi. Abudullah
adalah Ibnu Al Mubarak. Ismail adalah Ibnu Abu Khaliq.

f4u,q">V3't 1 ls"rungguhnya seseorang mengirim ltewan

kurban). Dia adalah Ziyad bin Abu Sufyan. Hal ini sudah disebutkan

dari Ibnu Abbas dan selainnya.

76lr :tt) 'A qr4A ',r,*u (Aku mendengar tepukan

tangannya dari balik hijab). Maksudnya, dia memukulkan tangannya
yang satu kepada yang lainnya karena merasa heran, atau

menyayangkan hal seperti itu bisa terjadi. Ad-Dawudi berdalih dengan

ftnfa, iji.6 (hewan kurban militotya) bahwa hadits yang diriwayatkan

Maimunah, dinisbatkan kepada Nabi SAW, "6 elr4r ,stS jfb j;:: tlt
g:utai ',y \J 9f 'c'bN- iI ';,2i" of Stri (Apabita masuk seputuh

Dzulhijjah, maka barangsiapa ingin berkurban janganlah ia
mengambil dari rambutnya dan juga kularkukunya), telah dihapus

oleh hadits Aisyah atau sebagai penghapus. Ibnu At-Tin berkata,

"Sesungguhnya tidak butuh kepada yang demikian, karena Aisyah
hanya mengingkari bila seseorang mengirim hewan kurban, maka

sudah dianggap ihram. Namun, dia tidak menyinggung tentang

disukainya untuk tidak menghilangkan rambut dan kuku pada sepuluh

hari di bulan Dzulhijjah." Dia berkata, 'Namun, kandungan hadits

menunjukkan apa yang dikatakan Ad-Dawudi. Imam Syafii
menjadikannya sebagai dalil untuk membolehkan yang demikian pada

sepuluh hari bulan Dzulhijjah." Dia berkata, "Hadits tersebut

diriwayatkan Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits tersebut berasal dari Ummu
salamah bukan dari Maimunah. Ad-Dawudi keliru dalam menukil dan
berdalil dengan hadits tersebut, karena indikasinya yang tidak
mensyaratkan bagi orang berkurban apa yang harus dijauhi oleh orang
yang ihram, tidak berkonsekuensi bahwa tidak disukai mengerjakan
apayangdisebutkan oleh hadits tersebut bagi orang yang tidak ihram.

16. Daging Kurban yang Dimakan dan yang Dijadikan Bekal

ii ';r'f k ,JG ciL ?nt *r,
*,su:, .*4t a ";) *itt

1e 
'* ,ub';,;). c, .c

4lll J-, .J
L).

)i(.> U'* * ec\t
..jriJl ?F,g:;

5567. Dari Atha', dia mendengar Jabir bin AMullah RA
berkata, "Kami biasa berbekal daging kurban di masa Nabi sAW ke
Madinah." Suatu kali dia berkatq "Daging hadyu (binatang yang
dipersiapkan untuk kurban)."

*.G ok '6L:t- * (t'et'^fi;?i *6 u.t'of fr,61 ,r
) ,ir?f :Ju; ,ei;,z P ,y tb ,jC "a *t ?t; ,?lo

i\ ;ef os )- i;$ (: €i e ,? |rL,;, '.:r'i ,:JG .irii
.;i':sa. o:{- i {t,Jd { U; L'-ii -e)\;. ok;

5568. Dari Al Qu.i-, sesungguhnya Ibnu Khabbab
mengabarkan kepadanya, bahwa ia mendengar Abu Sa,id
menceritakan bahwa dia pemah bepergian lalu kembali, maka
dihidangkan daging kepadanya, mereka berkata, "Ini adalah dagrng
kurban kami." Dia berkata, "singkirkanlah, aku tidak akan
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mencicipinya." Dia berkata, "Kemudian aku berdiri dan keluar hingga

mendatangi saudaraku Abu Qatadah --dia adalah saudaranya dari

pihak ibu dan termasuk peserta perang Badar- lalu menyebutkan hal

itu kepadanya, maka dia berkata, "Sesungguhnya telah terjadi suatu

sepeninggalmu."

#U
:rJt ott

,t;? i,:v rrrTr:ir iG Aa w ;u ,*r'Jy, r, :rju ,UJr

rraj',ti L'rri ,W g,tl;.. og ?at 
',tui ,:tp .tr-!'6 ,tfli:)

,w
5569. Dari Salamah bin Al Akwa', dia berkata, "Nabi SAW

bersabda, 'Barangsiapa di antara kamu berkurban, maka janganlah

dia berada di hari ketiga dan di rumahnya masih tersisa daging

kurban itu'. Ketika tahun berikutnya, mereka berkata, 'Wahai

Rasulullah, kami melakukan seperti yang kami lakukan tahun yang

lalu?' Beliau bersabda, 'Maknnlah, berilah tnakan, dan simpanlah:

Sesungguhnya tahun itu manusia dalam lceadaan sulit, makn aku ingi.n

membantu mereka'."

)a t ,

Z*rr-aJl

Y :Jti;

,Uu W?nt ,t: a-:;.A * #')t * *.?* *
,*.^;l1.*') r)L\t * ,it iyr.?ffi 

^, 
& k

?uf, ,4 '&'ui 'rt:ri lit ,*i."t4) .r(: uX \ t)?U

?Li
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5570. Dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah RA, dia

berkata, "Kami biasa menggarami sebagian daging kurban dan

membawanya kepada Nabi SAW di Madinah. Beliau pun bersabda,

'Jangan kamu makan kecuali tiga hari'. Akan tetapi itu bukan

kewajiban, namun beliau ingin agar kami memberi makan orang dari

daging tersebut, dan Allah lebih mengetahui."

?'i. 4r l*, '^fi ';':i /) J'; # i ;L ils',si^!t -;
; #t ,fit J:, ,^- ?nt 'or>, -rbi; ;';" C' ,*\t
.,3'*, *\t& o' 'J;rL1 ,uar 6|U iJrd tlr'+"

to,' . t t - / ll ? .'., , o t

i',p r;ti rii :;j-r,!r _r_-rr rQ ,; €A
o )7't 2 o :. :'-t, .to ,l t.
.f>.;.*, J, rJD u i-* 7lt SY,

5571. Darj Az-Zuhri, dia berkata: Abu Ubaid maula Ibnu

Azhar menceritakan kepadaku, bahwa dia menyaksikan Id pada hari

Adhha bersama Umar bin Khaththab RA, maka dia shalat sebelum

khutbah, lalu berkhutbah dihadapan manusia. Dia berkata, "Wahai

sekalian manusia, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang

kalian berpuasa pada kedua hari raya ini; salah satunya adalah hari

kalian berbuka setelah berpuasa (Idul Fithri), dan yang satu lagi

adalah hari kalian makan dagrng kurban-kurban kalian (Idul Adhha)."

.'i usi'ii';'o:t'"Ji ;i ,',b4). l_J-
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5572. Abu Ubaid berkata, "Kemudian aku menyaksikan Id
bersama Utsman bin Affan, dan saat itu adalah hari Jum'at. Dia shalat

sebelum khutbah, lalu berkhutbah. Dia berkata, 'Wahai sekalin

manusia, sesungguhnya hari ini telah terkumpul pada kalian dua hari

raya, barangsiapa ingin menunggu shalat Jum'at di antara mereka

yang tinggal di pinggiran kota, maka silahkan menunggu, dan

barangsiapa ingin pulang, maka sungguh aku telah mengizinkannya."

i,+:;t'"1:t "r;,1b €_i i *'tafr9., i,;t lie
5KU oi€W *'r r)L\,',* tut Jyr'oyiw .,,th',*;

.Pi 6";€5U?A

;:;: .. #.L di *"u,*!lt f ; dt
s573.Abu tlbaid berkata, 'rr-rai* ; -;;sikannya

bersama Ali bin Abi Thalib, maka dia shalat sebelum khutbah, lalu
berkhutbah dihadapan manusia seraya berkata,'Sesungguhnya
Rasulullah SAW melarang kalian untuk makan daging-daging kurban

kalian lebih dari tiga hari'."

Dari Ma'mar, dari Az-Zt*ti, dari Abu Ubaid... sama

sepertinya.

c . c. I . c . o / o. ,* *W;t * c 
=W 

/.t,ri it,f
Xi * )nt Ji, ii l;* ?nt or, *
e cnllu ft, lt' iie t:t{j .r>u n-A\t
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5574. Dari anak saudara laki-laki Ibnu Syihab, dari pamannya

(Ibnu Syihab), dari Salim, dari Abdullah bin Umar RA, Rasulullah

SAW bersabda, "Makanlah daging kurban selama tiga hari."
Biasanya Abdullah makan dengan minyak ketika meninggalkan Mina,

karena daging kurban."

Keteransan Hadits:

(Bab daging kurban yang dimakan). Maksudnya, tanpa

mengaitkan dengan waktu tiga hari.

'4 t\:F" 61 (Dan yang dijadikan bekal). Maksudnya, bagi yang

bepergian dan saat mukim. Penjelasan yang mengaitkannya dengan

tiga hari mungkin telah mansukh (dihapus) dan mungkin khusus pada

kondisi tertentu. Dalam bab ini, lmam Bukhari menyebutkan sejumlah

hadits, yaitu:

Pertama, hadits Jabir bin Abdullah RA yang diriwayatkan

melalui Ali bin Abdullah, dari Sufyan, dari Amr, dari Atha'.

,gV\t ti foosing kurban). Pada pembahasan terdahulu

sudah dijelaskan tentang kalimat, "ke Madinah", dalam bab "Apa
yang biasa Disimpan oleh Kaum Salaf' pada pembatrasan tentang

makanan.

,l-qt ?i ,t:;'* )rii peberapa trati beliau mengatakan,

"Daging hadyu"). Orang yang mengatakan adalah Suffan Ats-Tsauri.

Adapun yang menceritakan hal itu adalah periwayat darinya (Ali bin
Abdullah bin Al Madini). Dia menjelaskan batrwa Sufyan suatu kali

mengatakan e7A\i ?:;i (daging larban) dan berkali-kali

mengatakan, g4t ?ii (daging hadyu). Dalam riwayat Al

Kasymihani di tempat ini disebutkan, 'r*'Jtlt (selainnya berkata).

Namun, ini hanyalah kesalatran penyalinan naskah. Sudatr disebutkan
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pada bab tersebut melalui riwayat lain dari Sufyan, g$t ?i @aging

hadyu).

Kedua, hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan melalui Ismail,

dari Sulaiman, dari Yahya bin Sa'id, dari Al Qasim, dari Ibnu

Khabbab. Ismail adalah Ibnu Abi Uwais. Sulaiman adalah Ibnu Bilal.

Yahya bin Sa'id adalah Al Anshari. Al Qasim adalah Ibnu

Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sedangkan nama Ibnu

Khabbab adalah Abdullah. Sanad hadits ini semuanya berasal dari

ulama Madinah. Dalam sanad ini terdapat tiga tabi'in secara berurut,

yaitu Yahya dan Al Qasim serta gurunya. Di dalamnya terdapat pula

dua sahabat; Abu Sa'id dan Qatadah bin An-Nu'man.

ip @ia datang). Maksudnya, kembali dari bepergian.

n J,

7:.si ( Dihid an gkan). Maksudnya, diletakkan di hadapannya.

&tti 1 ,it?i iJut (oio berkata, "singkirkanlah, sungguh aku

tidak akan mencicipinya '). Maksudnya, aku tidak akan memakannya.

'*'Fl i:.ni P :lA pia berkata, "Kemurlian aku berdiri dan

keluar".). Sudah disebutkan dalam kisah perang Badar pada

pembahasan tentang peperangan dari Al-Laits, dari Yahya bin Sa'id,

melalui sanad ini redaksi, ifr'o {"jJ'ilhi ltil, ,* U iro ;la s.i'itt

'JAi 
,p 9{uru16 :JGg ,g,b\r (Sesungguhnya Abu Sa'id datang dari

bepergian, lalu keluarganya menghidangkan daging kurban

kepadanya. Dia berkata, "Aku tidak akan memakannya hingga

bertanya".).

i\.tet osi - isa u.t €i e ,? ** (Aku ketuar hingga

datang kepada saudaraku Abu Qatadah dan dia adalah saudaranya

dari pihak ibu). Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Lalu riwayatnya

disetuju Al Ashili dan Al Qabisi dalam riwayat keduanya dari Abu

Zaid Al Marwazi dan Abu Ahmad Al Jurjani. Namun, hal ini keliru.
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Adapun yang lainnya berkata, "Hingga aku datang kepada saudaraku,

Qatadah." Versi inilah yang benar. Sudah disebutkan pada riwayat Al-
Laits, "Dia berangkat menuju saudaranya dari pihak ibu (yaitu)

Qatadah bin An-Nu'mar." Sebagian mereka yang tidak mengkaji

persoalan secara cermat mengatakan bahwa dalam semua naskah

tercantum "Abu Qatadah", tetapi ini tidak benar. Perbedaan periwayat

dalam hal ini sudah disitir Abu Ali Al Jiyani dalam kitabnya At-
Taqyid dan diikuti Iyadh serta ulama-ulama lain. Ibu Abu Sa'id dan

Qatadah tersebut adalah Unaisah binti Abu Kharijah Amr bin Qais bin

Malik dari bani Adi bin An-Najjar. Demikian disebutkan Ibnu Sa'ad.

r.i .,.";1 '!r4. ,b:b (Telah terjadi suatu sepeninggalmu). Al-Laits

menambahkan, $ W e. gTtc\t iF ,fi 'r, {, o'Al blg 6.',yu

(Larangan menyimpan daging kurban sesudah tiga hari telah

dibatalkan). Imam Ahmad meriwayatkannya dari Muhammad bin
Ishaq, dia berkata, "Bapakku dan Muhammad bin Ali bin Husain

menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Khabbab" dengan redaksi

yang lebih lengkap. Adapun redaksinya menurut versi Abu Sa'id

adalah, ,gx Oj # tH Ss'u'oi r,W ii *') *ht ov )itr S'j1,1 o't

€;.t:e €6 -1"(l,gb\ fi.Eli- #i ,P U{ i f e'*'rtt ,lis
ily,cjut \q 4ti ,q'& s6-6o ,y tih tjui $tt g'& n *,
-i1_i if i!- p6*3r i.iiui ,gi j\'*;. 

"Z 
W*i * ,u;'fr. 4,il,,.ei

u.i e#JIjJ.*, * ir',J- !, l?3',.*':ii loohutu Rasututtah

SAW melarang kami makan daging larban kami sesudah tiga hari.

Dia berkata, "Alan keluar dalam suatu perjalanan dan kemudian alat

datang kepada keluargalru -dan itu tiga hari setelah hari raya

latrban- maka istiku mendatangkan kepadafu sawr yang

bercampur dendeng. Dia berkata, 'Ini adalah daging kurban'. Alcu

berkata kepadanya, 'Bukankah beliau SAW telah melarang kita?' Dia

menjawab, 'sungguh telah diberi keringanan bagi manusia sesudah

itu'. Alu pun tidak mempercayainya hingga mengirim utusan kepada
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saudaraku Qatadah bin An-Nu'man -lalu disebutkan bisah
selengkapnya, dan di dalamnya dikatakan- sungguh Rasulullah sAW
telah memberi keringanan kepada kaum muslimin dalam hal itu".).
Riwayat ini dinukil An-Nasa'i dan dinyatakan shahih oleh Ibnu
Hibban melalui Zainab binti Ka'ab dari Abu Sa'id. Namun, di sini
terjadi pembalikkan redaksi hadits, dimana dikatakan bahwa
periwayat hadits adalatr Abu Sa'id, dan yang tidak mau makan adalah

Qatadah bin An-Nu'man. Namun, apa yang terdapat dalam Shahihain
lebih benar.

Imam Ahmad meriwayatkannya melalui jalur lain dan
menjadikan pelaku kisah ini adalah Abu Qatadah dan dia bertanya
kepada Qatadah bin An-Nu'man tentang hal itu. Dalam riwayat ini
disebutkan bahwa Nabi SAW berdiri saat haji wada'dan bersabaa C
6'+ t'j3'5l 'drt ;t)'i*,s.$ W o:j \iraett ry?'s \t.6r;t C;
n!+ {SunSSh dahulu alat memerintahkan tralian agar tidak makan

daging latrban sesudah tiga hari agar bisa menculcupi karian, dan
sungguh sekarang alat menghalalkannya bagi kalian, makanlah ia
seperti yang kamu sukai). Riwayat ini menjelaskan waktu
penghalalannya, yaitu saat haji wada'. seakan-akan Abu Sa'id tidak
mendengarnya. Lalu dijelaskan pula sebab larangan tersebut, yaitu
untuk membagikan daging kurban secara merata kepada siapa yang
tidak berkurban.

Ketiga, hadits Salamah bin Al Alora' yang diriwayatkan
melalui Abu Ashim, dari Yazid bin Abi Ubaid.

s*acir ib s;i 6r Ji,t ,!t lr3 { :rjri iilir ir;ir o'g il;
(Ketiga tahun berihttnya mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami
lalatl@n seperti yang kami lalatkan pada tahun yang lalu?").
Kesimpulannya, larangan terjadi pada tahun ke-9 H, berdasarkan
keterangan terdahulu bahwa pemberian izin dalam hal ini adalah pada
tahun ke-10 H. Ibnu Al Manayyar berkata, "Pembenaran bagi
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perkataan mereka, 'Apakah kami melakukan apa yang dahulu kami
lakukan?' Padahal larangan tersebut berindikasi terus menerus, karena
mereka memahami larangan tersebut berkaitan dengan faktor khusus,
maka ketika ada kemungkinan larangan itu bersifat umum dan bisa
juga bersifat khusus, mereka pun menanyakannya. Selanjutnya, Nabi
SAW menerangkan larangan itu khusus pada tahun sebelumnya
karena faktor tersebut.

t-#?: ,r7? lUat<antatt dan berilah makan). Kalimat ini

dijadikan dasar oleh mereka yang mewajibkan makan daging hewan
kurban. Namun, ini tidak menjadi dalil, karena perintah itu disebutkan
setelah larangan sehingga hanya berindikasi mubah (boleh). Hadits ini
dijadikan juga sebagai dalil bahwa sesuatu yang umum bila
disebutkan karena sebab khusus, maka cakupan umrmrnya menjadi
lemah hingga tidak dapat diberlakukan sebagaimana hukum asalnya.
Namun, tetap tidak dibatasi pada sebab tersebut.

r1j\r1 gimpanlah). Kata iddakhiru berasal dari dzakhara,

tetapi dimasuki huruf ta', lalu. terjadi penggabungan. Hal serupa

terjadi pada firman Allah dalam surah Yuusuf ayat 45, zll A. fi6
(dia teringat setelah beberapa waldu lamanya). Disimpulkan dari
pemberian izin menyimpan daging kurban bahwa hukumnya adalah

mubah (boleh), berbeda dengan mereka yang tidak menyukainya.

Masalah menyimpan daging kurban disebutkan juga dalam hadits, ,JLf

Y"'-i #\ .*U (Beliau biasa menyimpan makanan pokok selama

satu tahun untuk keluarganya). Dalamriwayat lain disebutkan, 1 i6
f. iU (Beliau SAW tidak menyimpan untuk besok). Hadits pertama

diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Adapun hadits kedua hanya

diriwayatkan Imam Muslim. Untuk menggabungkan keduanya bahwa

Nabi SAW tidak menyimpan bagi dirinya untuk besok, tetapi

menyimpannya untuk keluarganya. Atau mungkin yang demikian
berlaku menurut keadaan. Beliau SAW tidak menyimpan jika orang-
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orang sangat membutuhkannya, dan beliau menyimpannya jika tidak
dibutuhkan.

W /6u, o,g (Manusia dalam kesulitan). Maksudnya,

kesusahan karena kemarau panjang.

W t# Oi b\:)b (Maka alat ingin agar knlian membantu).

Demikian yang disebutkan di tempat ini, yaitu diambil dari kata

i'aanah (bantuan). Sementara dalam riwayat Imam Muslim dari
Muhammad bin Al Mutsanna dari Abu Ashim (guru Imam Bukhari

dalam riwayat ini) disebutkan, l&i tjlk'i.li'critil lltcu ingin tersebar

di antara mereka). Al Ismaili menyebutkan dari Abu Ya'la, dari Abu
Khaitsamah, dari Abu Ashim, t:lg,tri r.t+Lii t:y e f.r*j Oi 'c'\3l)

(Alat ingin kalian membagilan di antara mereka. Makanlah, berilah
mal<nn, dan simpanlah). Mentxfi.Iyadh, kata ganti pada kalimaf, t1$j

tl} Qralian membantu padanya) kembali kepada kesulitan yang

dipatrami dari kata, 'qi (susah), atau i"*lt lkesulitan), atau Ll,.Jr

(kemarau), karena ini menjadi sebab adanya kesusahan. Sementara

kata ganti pada kalimat, '@ |k p"rtrbar di antara mereka),

maksudnya pada manusia yang membutuhkannya." Dia berkata di
Y,ttab Al Masyariq, 'Riwayat Bukhari lebih berdasar." Lalu dia
berkata di kitab Syarh Muslim, "Riwayat Muslim lebih dekat kepada
kebenaran." Saya (Ibnu Hajar) katakan, engkau telah mengetahui

batrwa sumber hadits itu satu serta berpangkal pada Ashim. Suatu kali
dia mengatakan menurut satu versi dan kali lain menurut versi yang

lain. Artinya, semua versi itu benar dan tidak ada alasan untuk
menguatkan salah satunya.

Keempat, hadits Aisyah RA yang diriwayatkan melalui Ismail
bin Abdullah, dari saudarany4 dari Sulaiman, dari Yahya bin Sa'id,
dari Amratr binti Abdunahman. Ismail bin Abdultah adalah lbnu Abi
Uwais yang meriwayatkan hadits Abu Sa'id. Adapun saudaranya
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adalah Abu Bakr bin Abdul Hamid. Sulaiman adalah Ibnu Bilal dan
Yahya bin sa'id adalah Al Anshari. Ismail dalam hadits Abu Sa'id
meriwayatkan dari Sulaiman bin Bilal tanpa perantara. sementara
dalam hadits Abu Hurairah ini meriwayatkan darinya dengan
perantara. Hal seperti ini te{adi berulang kali dalam sejumlah hadits.
Ini menunjukkan bahwa dia tidak melakukan tadris (penyamaran
riwayat).

+ ik M*ggorami sebagiannya). Maksudnya, sebagian

daging kurban. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, * yung

berarti dari kurban.

{ki 6o*i membawaknn). Kata ini dibaca fanaqdam ymg
berarti 'kami membawakan' dan dibaca jugafanuqaddim yang berarti
kami meletakkan di hadapannya. versi kedua inilah yang lebih tepat.

ryli;k I :)ui \elfau berkata, ,,Janganlah kalian makan,,).

Maksudnya, jangan memakannya. Ini sangat tegas menunjukkan
larangan. Dalam rwiayat At-Tirmidzi dari Abis bin Rabi'ah dari
Aisyah bahwa dia ditanya, ?:-t ,f ,;4 P, * }n' ,}la ttt S$1 o,ei

r 'Litii tu'rrtr @pakah Rasulullah sAlI/ pernah melarang daging

latrban? Dia menjawab, "Tidak"). Unfuk menyatukan hal ini
dikatakan bahwa beliau menafikan larangan yang berkonotasi
pengharaman. Hal itu dikuatkan oleh perkataannya dalam riwayat ini,

#i;'4t (Ia bukan sesuatu yang wajib).

4 *-bt 'srti ',#: ,#*L4: ea bukan sesuatu yang wajib,

tetapi beliau ingin agar knmi memberi makan sebagiannya).
Maksudnya, kami memberi makan orang selain kami dari daging itu.
Al Ismaili berkata setelah mengutip hadits ini dari Ali bin Al Abbas
dari Bukhari 

-melalui sanadnya- hingga kata 'di Madinah',
"Seakan-akan tambahan dari kalimat 'di Madinah...' berasal dari
perkataan Yahya bin Sa'id." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahkan ia
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termasuk bagian hadits. Abu Nu'aim meriwayatkan dari jalur lain dari

Bukhari secara lengkap. Sudah disebutkan pula pada pembahasan

tentang makanan melalui Abis bin Rabi'ah, tn' ..p Ut gf zAs.A.'Ci

LE * e\i& 6 :Lfd r;>x oi ,;b\t li b ,y'l-','i *t *
'Pt 

,itt'e*lt-'Oi, 116 ,*t ,r,tit @til berkata kepada Aisyah, "Apakah

Nabi SAW melarang memalcan daging latrban setelah tiga hari?" Dia
berlata, "Beliau tidak melalanknnnya, kecuali pada tahun orang-

orang mengalami kelaparan. Beliau ingin agar orang knya memberi

makan orang miskin'). Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur ini,
,ilu' ,l 'e F-ti'sJi ,t,uiri tp$ qt s7a\'i,ii'?:;; otsi

Ui',i # ,;;b U'e,P @pakah daging hrban diharamkan

setelah tiga hari?" Dia berknta, "Tidak, tetapi [dahuluJ yang

berlatrban hanya sedikit, maka Nabi SAW melalatknn [pelaranganJ
agar orang yang berhtrban memberi maknn kepada yang tidak
berlcurban".l. Sementara dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah

bin Abi Bakr bin Hazrn, dari Amrah, ,i3 ;ir eirfur ht n'& gl

\j:ttl rietj f5l3 fitonyo saja kami melarang lmlian karena orang-

orang yang datang, maka makanlah dan besedeknhlah serta

simpanlah). Bagran awal hadits dalam riwayat Muslim disebutkan, lii
,Jui J!3 *p il' ,)b lt ,)t4 gq e ,ie\t i,;* U:qt fi n ou

!,6r iri 6 I' J?) E ,E r; '$;. og Ui 1. l.rtj,tasi ,g1d. r\-r\t

ti:ui rri3 ,is d ,r't ' hi n "e u!:iui iu* ',y oW-

$;:;tj (Sejurntah orang penduduk pedusunan datang menghadiri

penyembelihan htrban di masa Rasulullah SAW, maka beliau

bersabda, "Simpanlah untuk tiga hari dan sedekahkan yang tersisa."

Sesudah masa itu dikatakan, "Wahai Rasulllah, sungguh orang-orang

mengambil mamfaat dari larban-latrban mereka." Beliau bersabda,

"Sesungguhnya alcu melarang kalian, karena orang-orang yang

datang itu, maka makanloh dan bersedekahlan serta simpanlah".).
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Al Khaththabi berkata: kata ad-daaffah pada hadits ini berasal

dari kata ad-dffi artinya be{alan dengan cepat. Ad-Daaffah adalah
orang-orang yang datang dalam keadaan butuh." Pernyatan mutlak
pada hadits-hadits di atas dijadikan dalil tidak adartya pembatasan
jumlah daging yang diberikan. Bagi yang kurban disukai memakan
sebagian daging hewan kurbannya serta memberi makan yang tersisa
sebagai sedekah dan hadiah. Dari Imam Syaf i disebutkan, "Disukai
untuk dibagi tiga bagian berdasarkan sabdanya, 'Makanlah dan

bersedekahlah serta simpanlah '. " Ibnu Abdil Barr berkata, "IJlama
selainnya berkata, 'Disukai dimakan seperduanya dan sisanya untuk
makan orang lain'."

Abu Syaikh meriwayatkan pada pembahasan tentang kurban
melalui Atha' bin Yasar dari Abu Hurairah, dinisbatkan kepada Nabi
SAW, *+i U JSW ,fu U (Barangsiapa berkurban, maka

hendaklah makan dari daging kurbannya). Para periwayatnya
tergolong tsiqah (terpercaya), tetapi Abu Hatim berkomentar, "Yang
benar, hadits ini mursal." An-Nawawi berkata, "Menurut jumhur,
tidak wajib makan dari daging hewan kurbannya. Bahkan perintah
yang berkenaan dengannya bermakna pemberian izin (mubah)."
Namun, sebagian ulama salaf berpegang kepada makna zhahir
perintah (wajib). Pandangan ini disebutkan Al Mawardi dari Abrl
Thayib bin Salamah (salah seorang ulama madzhab Syaf i). Adapun
mensedekahkan daging kurban hukumnya adalah wajib sebatas yang

bisa disebut sedekah. Namun, yang lebih utama adalah

mensedekahkan sebagian besarnya.

Kelima, keenam, dar. ketujui, hadits Abu Ubaid dari Umar,
kemudian dari Utsman, dan kemudian dari Ali. Hadits ini
diriwayatkan melalui Hibban bin Musa, dari Abdullah, dari Yunus,

dari Az-Zuhi, dari Abu Ubaid maula Ibnu Azhar. Abdullah yang

dimaksud adalah Ibnu Al Mubarak. Yunus adalah Ibnu Yazid. Abu
Ubaid Maula Ibnu Azhar adalah Abdurrahman bin Azhar bin Auf
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(anak saudara laki-laki Abdurrahman bin Auf), sedangkan nama Abu

Ubaid adalah Sa'ad bin Ubaid.

*4t *h t* ,f €W tJ lBrliou telah melarang kalian

berpuasa pada kedua hari raya ini). Kandungan hadits ini sudah

disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang puasa. Hal ini
dijadikan dalil bahwa larangan terhadap sesuatu jika maksudnya sama

maka tidak boleh dike{akan. Misalnya, puasa di hari raya..

Sesungguhnya puasa dan hari raya tidak dapat dipisahkan sehingga

tidak bisa dipahami dari dua sudut pandang. Berbeda apabila makna

itu bisa dipisahkan, seperti shalat di tanah hasil rampasan. Dalam hal

ini shalat tetap sah meskipun dianggap melakukan perbuatan haram.

..t ti ', i
# ti ]A @bu Ubaid berknta). Bagian ini dinukil dengan

sanad yarlg maushul melalui sanad yang disebutkan pada riwayat

sebelumnya.

, ? t . , or'*.ltbg f (Kemudian aku menyal<siknn Id). Di sini tidak

dijelaskan apakah ia Idul Adhha atau Idul Fithd. Namun, tampaknya

ia adalah Idul Adhha sebagaimana dia kefakan sebelumnya bersama

Umar.

ailtJ 
tT" U.i tst6 (Hari itu bertepatan dengan hari Jum'ai).

Maksudnya, hari raya tersebut jatuh pada hari Jum'at.

91ry * € '&t i lsurgguh telah berkumpul untuk kalian

padanya dua hari raya). Maksudnya, hari raya Adhha dan hari

Jum'at.

,!.f;lt f( n (Dari penduduk pinggiran kota). Kata awaalii

adalah jamak dari kata aaliyah, yaitu desa-desa yang terkenal di

sekitar kota Madinah.

'# (Hendaklah dia menunggu). Maksudnya, menunggu

shalat Jum'at.
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ii Usi Ui g;"'oi'ci ;,,j (Barangsiapa ingin pulang, makn

sungguh alat telah memberi izin kepadanya). Hal ini dijadikan dalil
bahwa kewajiban shalat Jum'at telah gugur bagi mereka yang telah
mengerjakan shalat Id, apabila hari raya tersebut bertepatan dengan

hari Jum'at. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad. Namun,

dijawab bahwa kalimat, "Aku telah membei rzin kepadanya" tidak
tegas menunjukkan bahwa mereka tidak kembali. Disamping itu,
makna zhahir hadits menyatakan bahwa mereka adalah penduduk

pinggiran kota sehingga bukan termasuk orang-orang yang wajib
shalat Jum'at, sebab tempat tinggal mereka sangat jauh dari masjid.

Sehubungan dengan masalah ini telah disebutkan satu hadits yang

langsung dinisbatkan kepada Nabi SAW.
tb , ,!'dfrla p (Kemudian alcu menyal<sikannya). Maksudnya,

melaksanakan shalat hari raya. Redaksi riwayat ini menunjukkan
bahwa yang dimaksud adalah Idul Adhha. Ini juga menunjukkan
kemungkinan terdahulu yang disebutkan pada hadits Utsman. Lebih
tegas daripada itu apa yang tercantum dalam riwayat Abdunazzaq dari
Ma'mar, dart Az-Zlrhn, dari Abu lIbaid, bahwa dia mendensar Afi
berkata, "Hari Adhha." An-Nasa'i meriwayatkan dari Ghundar, dari
Ma'max, melalui sanadnya, "Aku pernah menyaksikan Ali na$ hari
raya, dia memulai dengan mengerjakan shalat sebelum khutbah tanpa

adzan maupun iqamat -kemudian dia berkata- aku mendengar...", lalu
disebutkan hadits selengkapnya.

pX Oy'€.9*i ii tts\ bt fW (Metarang kalian memakan

daging kurban lebih dari tiga hari). Abiltnazzaq menambahkan

dalam riwayatnya, thrii. 6:FU )d (Jangan kalian memakannya

sesudah itu). Al Qurthubi berkata, "Terjadi perbedaan dalam

menenfukan permulaan ketiga hari tersebut. Dikatakan, awalnya

adalah hari Nahr (Idul Adhha). Barangsiapa menyembelih kurban

pada hari itu, maka dia boleh menyimpan daging kurban untuk dua

hari berikutnya. Sementara mereka yang menyembelih sesudatr hari
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itu, boleh menyimpan selama hari yang terisa dari tiga hari tersebut.
Menurut sebagian, permulaanya adalah hari penyembelihan kurban.
seandainya seseorang menyembelih hewan kurban di akhir hari-hari
tasyriq, dia boleh menyimpan tiga hari sesudahnya. Mungkin juga dari
kalimat, 'lebih dari tiga hari', dipahami dengan tidak menghitung hari
penyembelihan di antara tiga hari tersebut, tetapi menghitung malam
berikutnya dan yang sesudahnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan,
pendapat ini dikuatkan oleh keterangan dalam hadits Jabir, $'S t W

,b *ttr'6'i 6,U lrj',y (kami biasa tidak makan daging kurban lebih

dari tiga hari Mina). Sesungguhnya tiga hari Mina mencakup hari
sesudah hari raya bagi kelompok jamaah haji yang melakukan nafar
tsani (meninggalkan Mina pada hari ke-3).

Imam Syaf i berkata, "Barangkali Ali belum mendapatkan
berita penghapusan hukum tersebut." Ulama selainnya berkata,
"Kemungkinan ketika Ali mengatakan hal itu, orang-orang dalam
kondisi membutuhkan sebagaimana pada masa Rasulullah SAW.:|
Pandangan ini ditandaskan Ibnu Hazm seraya berkata, "Hanya saja Ali
berkhutbah di Madinah pada saat utsman dikepung, sementara
penduduk-penduduk perkampungan dihalau oleh fitnah hingga
berkumpul di Madinah, maka mereka mengalami kesulitan hidup.
Karena faktor itulah, maka Ali mengatakan apa yang dia katakan.,,

Saya (Ibnu Hajar) katakan, keberadaan Ali berkhutbah saat

Utsman terkepung telah disebutkan Ath-Thahawi melalui Al-Laits,
dari Uqail, dad, Az-Zuhi 

-sehubungan 
hadits ini- dengan redaksi,

"):JLX LU,bt *.Jt "* e',rt:" (Alat mengerjaknn shalat Id bersama

Ali ketika Utsman dikepung). Adapun pendapat yang dia sebutkan

berdasarkan riwayat lmam Ahmad dan Ath-Thahawi dari Mukhariq
bin Sulaim, dari Ali, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, * ;t
8 tu.6 b:i\ti ,p>u Oy grb\t fc,j',f '€q gesungguhnya dahulu

aku melarang kalian dari daging larban sesudah tiga hari,,maka
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simpanlah sebagaimana yang tampak bagi kamu). Kemudian Ath-
Thahawi menggabungkan seperti yang telah disebutkan.

Demikian juga dijawab tentang riwayat Ahmad dari Ummu
Sulaiman, dia berkata, ,lc,Jiui ,g7b\r li * tliii r':s,o utt 'de't

wuul p''upiS ,W'#j i w ,# *, *X" 4* olt ttrs

W ;e) i5 4 ,uG we 'ni 
S ,i i:ui t^t;-t;b u f*u, (Aku masuk

kepada AXyai dan bertanya kepadanya tentang daging kurban, dia
berknta, "Nabi SAW pernah melarangnya kemudian memberi
keringanan." Lalu Ali datang dari bepergian, kemudian Fathimah
memberikan daging kurban kepadanya. Ali berkata, "Bukankah kita
dilarang memakannya? " Fathimah menjawab, "sesungguhnya telah

diberi keringanan padanya"). Dalam riwayat ini jelas Ali tetah
mengetahui keringanan tersebut. Meskipun demikian, beliau tetap

berkhutbah melarangnya, maka cara menggabungkannya adalah

seperti yang telah sayajelaskan di atas.

Imam Syafi'i menegaskan dalam kttab Ar-Risalah, dia berkata,
"Apabila ada orang-orang yang membutuhkan, maka dilarang
menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari. Jika tidak ada orang
yang membutuhkan, maka diberi keringanan memakan, menyimpan,

dan menyedekahkan daging kurban." Dia juga berkata,

"Kemungkinan juga larangan menyimpan daging kurban lebih dari
tiga hari telah dihapus dalam segala keadaan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat kedua ini yang dijadikan
pegangan para ulama muta'akhirin dalam madzhab Syaf i. Ar-Raf i
berkata, "Pandangan yang lebih kuat bahwa ia tidak haram pada saat

sekarang ini, bagaimanapun kondisinya." Pendapat ini diikuti An-
Nawawi sehingga berkata dalam kitab Syarh Al Muhadzdzab,
'?endapat yang benar dan dikenal adalah tidak diharamlidn

menyimpan daging kurban pada saat ini bagaimanapun kondisinya."

Lalu dia menyebutkan dalam Syarh Muslim dari jumhur ulama bahwa

ini termasuk penghapusan sunnah dengan sunnah. Kemudian dia

FATHUL BAARI - 391



berkata, "Adapun yang benar bahwa larangan itu dihapus, dan tidak
tersisa lagi hukum haram maupun makruh, maka sekarang dibolehkan
menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari dan memakannya kapan

saja disukai."

Hanya saja An-Nawawi menguatkan pendapat itu, karena
pendapat yang mengharamkan menyimpan daging kurban ketika ada

orang yang butuh, berkonsekuensi kewajiban memberi makan,

sementara ditemukan sejumlah dalil dalam madzhab Syaf i yang
menyatakan tidak ada hak yang wajib dikeluarkan dari harta selain
zakat.Ibnu Abdil Barr menukil keterangan sesuai apa yang disebutkan
An-Nawawi. Dia berkata, "Tidak ada perbedaan di antara ahli fikih
tentang bolehnya makan daging kurban setelah tiga hari. Adapun
larangan tentang itu telah dihapus." Demikian dia nyatakan secara

tegas, tetapi kurang bagus. Al Qurthubi berkata, "Hadits Salamah dan
Aisyah merupakan nash (pernyataan tekstual) yang melarang bila ada
penyebabnya. Ketika sebab itu hilang, maka hukumnya ikut hilang
karena tidak ada faktor yang mengharuskannya. Kemudian hukum
akan kembali apabila ditemukan penyebabnya. Jika ada orang-orang
yang membutuhkan pada saat penyembelihan kurban dan di negeri itu
tidak ditemukan keluasan untuk menutupi kebutuhan mereka selain
hewan kurban, maka menjadi keharusan bagi mereka untuk tidak
menyimpan lebih dari tiga hari."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dikaitkannya larangan menyimpan
daging kurban dengan tiga hari adalah bersifat kondisional.
Seandainay kebutuhan tidak terpenuhi, kecuali dengan membagikari
daging kurban, maka menurut pandangan terakhir ini, menjadi
keharusan untuk tidak menyimpannya walaupun hanya satu malam:
Ar-Raf i menyebutkan dari sebagian ulama Syaf i bahwa
pengharaman itu berkaitan dengan faktor tertentu. Ketika faktor itu
tidak ada, maka hukumnya akan hilang bersamanya. Namun, tidak
menjadi kemestian hukum itu berlaku kembali ketika faktor tersebut

ditemukan lagi. Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebagian ulama
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mengatakan bahwa pendapat ini terlalu jauh dari kebenaran, padahal
sesungguhnya cukup berdasar, karena orang yang berpendapat
demikian beralasan bahwa kebutuhan saat itu tidak tertutupi, kecuali
dengan daging kurban. Adapun saat ini, kebutuhan bisa saja ditutupi
dengan selain daging kurban, sehingga hukum tidak berlaku kembali
kecuali jika ternyata kebutuhan tidak tertutupi melainkan dengan
daging kurban. Namun yang demikian sangat jarang terjadi.

Al Baihaqi menyebutkan dari Imam Syaf i bahwa hukum asli
larangan makan daging kurban lebih dari tiga hari adalah tanzih
(anjuran meninggalkan yang tidak baik). Dia berkata, "Hal ini sama

dengan perintah pada firman Allah, g.at reljrl1 W f& (Makantah

darinya dan berilah makan orang yang rela dengan apa yang ada
padanya [tidak memintaJ)." Kemudian Ar-Rafi,i menyebutkan
pendapat dari Abu Ali Ath-Thabari sebagai satu kemungkinan. Al
Muhallab berkata, "Ini adalah shahih berdasarkan perkataan Aisyah
R.,{, 'Bukan menjadi kewajiban'."

Hadits-hadits di atas dijadikan dalil bahwa larangan makan
daging kurban lebih dari tiga hari khusus bagi pemilik kurban.
Adapun orang yang diberi, maka larangan itu tidak berlaku baginya.
Pandangan ini didasarkan kepada makna implisit sabdanya, "Dari
daging hewan kurbannya." Sementara disebutkan dalam hadits Az-
Zubair bin Al Awwam yang dikutip Imam Ahmad dan Abu ya'la,
keterangan yang menguatkan hal itu, 'C n U-irt ,iir E U ,Ui
t;6i iJ,6 $ usi .rA'& px o.i;4Su 14 b t1i;'s-'iti i,fl:..lir
y)'€fu^i &l3*t @ku berkata, "Vf/ahai Nabi Allah, Engkau telah

mengetahui knum muslimin dilarang makan daging kurban mereka
lebih dari tiga hari, lalu bagaimana yang kami lalatkan terhadap apa
yang dihadiahknn kepada kami? " Beliau bersabda, "Adapun yang
dihadiahknn kepada kalian, maka terserah kalian"./. Riwayat ini
merupakan nash (dalil) dalam masalah hadiah. Adapun sedekah, maka
orang miskin tidak dilarang memamfaatkan apa yang disedekahkan
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kepadanya, sebab maksud utama sedekah adalah terjadinya

penyantunan dari orang kaya terhadap orang miskin, dan ini sudah

tercapai.

6:tX . # eri * ,S.p!! ,f * * (Dari Ma'mar dari Az-

Zuhri dari Abu Ubaid... sama sepertinya). Secara zhahir,

dihubungkan kepada sanad sebelumnya. Dengan demikian, ia berasal

dari riwayat Hibban bin Musa, dari Ibnu Al Mubarak, dari Ma'mar.

Ini pula yang ditandaskan Abu Al Abbas Ath-Thuraqi dalam kitab Al
Athraf dan ini merupakan konsekuensi sikap Al Mizzi. Namun, Atru

Nu'aim meriwayatkan dalam kitab Al Mustakhraj dari Al Hasan bin
Sufyan, dari Hibban bin Musa, lalu disebutkan riwayat Yunus secara

lengkap. Kemudian dia meriwayatkan dari Yazid bin Zurai', dari

Ma'mar seraya berkata, "Diriwayatkan Imam Bukhari sesudah riwayat

Ibnu Al Mubarak dari Yunus." Saya (Ibnu Hajar) katakan, atas dasar

ini, maka ada kemungkinan riwayat Ma'mar tergolong mu'allaq. Hal
ini dikuatkan bahwa Al Ismaili mengutip dari Al Hasan bin Sufyan

dari Hibban melalui sanad-nya. Dari jalur Ibnu Wahab dari Yunus dan

Malik, keduanya dari Ibnu Syihab. Kemudian dia berkata, "Imam
Bukhari berkata: Dan diriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhi, dai
Abu Ubaid, sarna sepertinya..., tetapi dia tidak menyebutkan riwayat

itu." Maksudnya, dia tidak menyebutkan sanad-nya secara lengkap.

Kedelapan, hadits Abdullah bin Umar RA yang diriwayatkan

melalui Muhammad bin Abdurrahim, dari Ya'qub bin Ibrahim bin

Sa'ad, dari anak laki-laki Ibnu Syihab, dari pamannya (Ibnu Syihab),

dari Salim. Muhammad bin Abdurrahim dikenal dengan sebutan Ash-

Sha'iqah. Adapun saudara laki-laki Ibnu Syihab adalah Muhammad

bin Abdullah bin Muslim. Sedangkan Salim adalah Ibnu Abdullah bin

Umar.

,SX 79\t ',y tF (Makanlah fdagingJ dari hewan latrban

selama tiga hari). Maksudnya, tiga hari saja. Imam Muslim

meriwayatkan dari Ma'mar, P>13'.6, grb\t O yy'oi ,# (Beliau
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melarang makan daging kurban setelah tiga hari). dia juga
meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu LImar, W Ol ,'bbi b "bi yU'l
16 (hendalorya seseorang tidak makan daging kurbannya sesudah tiga

hari).

*!ju.,lS'U a, 'r:t o,&i (Adapun Abdullah matran

minyak). Abdullah yang dimaksud adalah lbnu Umar. Hal
dijelaskan kemudian.

d U A,e (Ketikn meninggalkan Mina).Inilah yang benar.

Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, up qhingga)

sebagai gartti g (ketika). Ini adalah kekeliruan dalam penyalinan

naskah yang merusak makna, sebab yang dimaksud adalah Ibnu Umar
tidak makan dari daging kurban setelatr tiga har, maka apabila telah
berlalu tiga hari Mina, dia memakan lauk berupa minyak dan tidak
lagi makan daging untuk mengikuti perintah pada hadits di atas. Hal
ini ditunjukkan oleh lafazh di akhir hadits, "Dikarenakan daging
hewan kurban." Seakan-akan Ibnu Umar belum juga mendengar

adanya izin dalam hal ini. Adapun menurut riwayat Al Kasymihani,
maka persoalannya menjadi terbalik, dan maknanya adalah "Dia biasa
makan dengan minyak hingga meninggalkan Mina, dan ketika telah
meninggalkan Mina, maka dia makan tanpa minyak". Dalam hal ini
termasuk daging hewan lcurban dari segi hukum.

Penggunaan kata hadyu, mungkin Ibnu Umar menyamakan

hukum antara daging hagru (kurban bagi jamaah haji) dengan daging

udhhiyah (kurban). Namun, mungkin juga dia menggunakan kata

hadyu untuk daging kurban, karena berada di Mina.

Pelaiaran vahe dapat diambil

1. Menghapus hukum yang lebih berat dengan yang lebih
ringan, karena larangan menyimpan daging kurban lebih dri

dengan

ini akan
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tiga hari termasuk perkara yang memberatkan orang yang

berkurban. Adapun izin menyimpan lebih daripada itu adalah

lebih ringan.

2. Bantahan bagi mereka yafig mengatakan bahwa penghapusan

hukum tidak terjadi kecuali dari yang ringan kepada yang

lebih berat. Ibnu Al Arabi membalikkan persoalan ini dengan

anggapan izin menyimpan telah dihapus oleh larangan

menyimpan. Namun, hal itu ditanggapi bahwa menyimpan
daging kurban adalah mubah berdasarkan hukum asal. Oleh
karena itu, larangan menyimpan tidak termasuk nasakh

(penghapusan hukum). Seandainya dikatakan bahwa ini
termasuk nasakh, maka ia menjadi contoh penghapusan

hukum Al Qur'an dengan Sunnah, karena dalam Al Qur'an
terdapat izin memakannya tanpa batasan waktu berdasarkan

firman-Nya, t:tLL:$ W ,:# (Makanlah daripadanya dan

berilah malcan). Mungkin dikatakan bahwa ini adalatr

pengkhususan bukan penghapusan, dan ini lebih berdasar.

Penutup

Pembahasan tentang kurban mencakup 44 hadits marfu'. 15

hadits di antaranya mu'allaq dan yang lainnya maushul. Ada 39 hadits
yang mengalami pengulangan, sedangkan yang tidak diulang
berjumlah 5 hadits. Hadits-hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam

Muslim, kecuali hadits Qatadah bin An-Nu'man pada bab yang

terakhir. Begitu pula tambahan mu'allaq dalam hadits Anas, yaitu

lafazh, "Dua kibasy yang gemuk" bahwa asal hadits ini terdapat dalam

Shahih Muslim selain kata, "yang gemuk." Dalam pembahasan ini
terdapat "7 atsar dari sahabat dan generasi sesudah mereka.

396 - FATHUL BAARI



l'>"!t *V

FATHUL BAARI _ 397



^sJ1 ';Itrar,.-,
l.,r J J l.

74. KITAB MINUMAN

l. Firman Auah, P',y L+, ilj10 q3\!'-At: ,*Jr 6t
l6:

OtAi;<ii 
"&ti 

gtiilJr ,,sesungguhnya (meminum) khamer,

berjudi, (berkorban untak) berhala, mengundi nasib dengan panah,
adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah
p e r b u at an -p e rb u atan itu ag ar ka m u m en d ap at keb eru ntu n g an."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 90)

*', ,b \t -* ft'Jit oi ,:iz ?nt ur,'# ;. )t *'rL
.t?\i,rv'f WUilr f:u' ePta;,y,Jv

5575. Dari Abdullah bin Umar RA, sesungguhnya Rasulullah
SAW bersabda, "Barangsiapa minum khamer di dunia, kemudian

tidak bertaubat darinya, maka diharamknn (untulmya) di akhirat."

,/ ,/

rpvr ,q

tc. t,
4;e dJl

..">Ji.r

'€:ri;; (:'r'fr ,*i",:it ;'q*, G?i"U;'t *
-;+.u)r,Gii q- af *3 *\, * i'r;:,'Li
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q))t i.iAt \j-b',5* ,Pt'ni"n cA'-)*,,]t ;* a
.d,i:,.I r> g yAt'r>':?1'; t r;;).'lt*

';L ; o';i3:(dr ir.t";l o;t:

5576. Dat'r Az-Zuhri, Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan

kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Abu Hurairah RA, bahwa

Rasulullah SAW didatangkan 
-pada 

malam beliau diperjalankan di

Iliya- dua gelas yang berisi khamer dan susu, beliau melihat

keduanya, kemudian mengambil gelas yang berisi susu. Jibril berkata,

"segala puji bagi Allah yang memberimu petunjuk kepada fitrah,

sekiranya engkau mengambil khamer, maka umatmu akan sesat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ma'mar, Ibnu Al Had dan Utsman bin

IJmar, dari Az-Zlhi.

,i;')t,yr,'-Jlt a ;j,(1t 4j|ryt'5a1, gat
.Vt ),tr r'"# i?rt'5;.,,1. 0 fi J- i3r

5577. Dari Qatadah, dari Anas ;, dia berkata, "Aku

mendengar dari Rasulullatr SAW hadits yang selainku tidak akan

menceritakannya kepada kalian. Beliau bersabda, 'Termasuk tanda-

tanda kiamat adalah munculnya kebodohan, ilmu menjadi sedikit,

perzinaan merebak, khamer diminum, laki-laki berlarang dan kaum

perempuan menjadi banyak, hingga untuk lima puluh perempuan

diayomi oleh seorang laki-laki'."

q "1, - t o.1...$t)t ,f q*.jts

,c

-i\.r r
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;*lr ,yr: i"-:)r * u a:* r:.i q- :J$ qW st *
ht *a, i;;)'r5,sG'. o't' I

. z tz o z . , o . I t , o . I .. t o t z .t z c . / t . . . a -

W..p" ,b ,.At q-*- \s \t? :^s dl q G.t;Jt €,j- \

yW c.t JG b'i $: bf ,e b:iltb;; \j ,b'i';')

tb I -.tat i *')t * ; f o-,i i +rtt * c.'??:

b; k ;) ik ,irr:" ;;;'; €,i'* tA ok k ti ;:i

e w f'tGi ilyu,t1 e"i:? c$'a'*4::.\iW
'b'i'r', ti:4::;"

5578. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Aku *.rd"rrgu. Abrl
Salamah bin Abdurrahman dan Ibnu Al Musayyab berkata: Abu
Hurairah RA berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, 'Tidaklah

seorang pezina berzina ketika berzina dia mulcrnin, dan tidaklah
peminum khamer meminum khamer ketika meminumnya dia muhnin,

dan tidaklah seorang pencuri mencuri ketika mencuri dia mulcmin'."

Ibnu Syihab berkata: Abdul Malik bin Abi Bakr bin Abdurrahman bin
A1 Harits bin Hisyam mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Abu
Bakar biasa menceritakannya dari Abu Hurairah kemudian berkata,

"Biasanya Abu Bakar mengikutkan kepada hal-hal itu, 'Dan tidaklah

seorang merampas satu rampasan terhormat yang orang-orang

mengangkat pandangan mereka kepadanya ketika merampasnya dia

mukmin'."

Keteransan Hadits:

(Kitab minuman dan firman Allah, "Sesungguhnya [minumJ
khamer, berjudi, [berkorban untukJ berhala, mengundi nasib dengan

panah, adalah perbuatan keji"). Demikian disebutkan Abu Dzar.
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Adapun selainnya mengutip ayat hingga, "Orang-orang yang

beruntung." Demikianlah Imam Bukhari menyebutkan ayat ini dan

empat hadits yang berkaitan dengan pengharaman khamer, sebab

minuman itu ada yang halal dan ada yang haram, maka perlu

diperhatikan hukumnya dan adab yang berkaitan dengannya. Imam

Bukhari memulai dengan penjelasan yang haram, karena jenis ini
relatif lebih sedikit dibandingkan yang halal. Apabila diketahui yang

haram, maka yang lain adalah halal. Saya sudah menjelaskan pada

pembahasan tafsir surah Al Maa'idah waktu turunnya ayat tersebut,

yaitu pada tahun pembebasan kota Makkah sebelum kota Makkah

dikuasai. Kemudian aku melihat Ad-Dimyathi dalam kitab Sirah-nya

menegaskan bahwa pengharaman khamer teryadi pada peristiwa

Hudaibiyah, sementara peristiwa Hudaibiyah te4adi pada tahun ke-6

H. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa khamer diharamkan pada perang

Bani Nadhir, yang terjadi sesudah perang Uhud, tepatnya pada tahun

ke-4 H menurut pendapat yang lebih kuat. Namun, ini perlu ditinjau
kembali, karena Anas -seperti akan disebutkan pada bab

sesudahnya- adalah yang memberi minum pada saat diharamkan.

Ketika mendengar seseorang berseru tentang pengharamannya, dia

segera menumpahkafftya. Sekiranya peristiwa ini te{adi pada tahun

ke-4 H tentu Anas masih terlalu kecil untuk melakukan hal itu.

Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkan ayat ini sebagai isyarat

tentang turunnya ayat tersebut dan penjelasannya telah berlalu pada

tafsir surah Al Maa'idah dari hadits Umar dan Abu Hurairah serta

lainnya.

An-Nasa'i dan Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang

shahih dari Ibnu Abbas bahwa pengharaman khamer turun berkenaan

dengan dua kabilah Anshar yang minum minuman memabukkan.

Ketika mereka mabuk, maka sebagian mereka melakukan perbuatan

yang tidak layak kepada yang lain. Ketika mereka sadar, maka

seseorang melihat pada wajah dan kepalanya ada bekas sesuatu. Dia
berkata, "Hal ini dilakukan saudaraku fulan." Mereka adalah orang-
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orang yang bersaudara, tidak ada kebencian dalam hati mereka, tetapi

setelah kejadian itu, dia berkata, 'Demi Allah, sekiranya ia sayang

kepadaku, niscaya tidak melakukan hal ini kepadaku', hingga

terjadilah kebencian di hati mereka, maka Allah menurunkan ayat, U

o:t1:l -dl. /r3';*:t 6t,t:-;;i G$ S 6Wotoi orans-orans yans

beriman, sesungguhnya khamer dan judi -hingga firman-Nya- kalian

berhenti). Dia berkata, "Sekelompok orang yang berlebihan,

mengatakan ia najis dan ia berada di perut fulan sementara dia telah

dibunuh pada perang Uhud, maka Allah menurunkan firman-Nya

dalam surah Al Maa'idah ayat 93, 
"qAt 

tki tp i$t ,t" A
';;-;,5t -Jl. tW q 7G gia* ada dosa bagi orang-orang yang

beriman dan mengerjaknn amalan yang saleh karena memakan

maknnan yang telah mereka makan dahulu -hingga firman-Nya-
orang-orang yang berbuat kebajikan.). Tambahan ini terdapat pada

hadits Anas dalam Shahih Bukhari sebagaimana disebutkan dalam

tafsir surah Al Maa'idah. Tercantum juga dalam hadits A1 Bara' yang

disebutkan At-Tirmidzi dan dianggapnya Shahih.

Dalam hadits Ibnu Abbas yang dikutip Imam Ahmad

disebutkan, i:t t3io ;)-it tA);bi ,!t l?i [ ,.ru 'J'6 Pt t--? 6
q;.-;ti" (Ketika khamer diharamkan, maka orang-orang berkata,

"Wahai Rasulullah, sahabat-sahabat kita telah meninggal sementara

mereka meminumnya".). Sanad-nya shahih. Al Bazzar menyebutkan

dari hadits Jabir bahwa yang bertanya tentang itu adalah orang-orang

Yahudi. Dalam hadits Abu Hurairah yang disebutkan pada tafsir surah

AI Maa'idah sama seperti yang pertama. Hanya saja pada bagian akhir

disebutkan,&i s af t'# ?" i ,'*i *v10, d*'4t Sri lNaoi

SAW bersabda, "Sekiranya diharamkan atas mereka, niscaya mereka

akan meninggalkannya sebagaimana kalian meninggalknnnya".).

Abu Bakar Ar-Razi menyebutkan dalam h,rtab Ahkam Al Qur'an,
"Pengharaman khamer pada ayat ini disimpulkan dari berbagai sisi,
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yaitu: Pertama, penamaannya sebagai najis. Kedua, penyebutannya

bersama perkara yang disepakati keharamannya, yaitu daging babi.

Ketiga, adanya kalimat, 'Termasuk perbuatan syetan', karena ketika ia

termasuk perbuatan syetan, maka diharamkan mengkonsumsinya.

Keempat, perintah menjauhinya yang berindikasi wajib, dan apa yang

wajib dijauhi, maka haram dikonsumsi. Kelima, keberuntungan yang

didapatkan bagi yang menjauhinya. Keenam, keberadaan minuman itu
sebagai sebab permusuhan dan kebencian di antara orang-orang

beriman, sementara melakukan apa yang menimbulkan hal itu adalah

haram. Ketujuh, keberadaannya yang menghalangi untuk berdzikir
kepada Allah dan shalat. Kedelapan. dari penutup ayat, 'Apakah kamu

mau berhenti', merupakan pertanyaan yang bermakna pencegahan dan

penolakan. Oleh karena itu, Umar berkata ketika mendengarnya,

'Kami telah berhenti... kami telah berhenti...'." Pernyataan senada

dengan ini sebelumnya telah disitir pula oleh Ath-Thabari.

Ath-Thabarani meriwayatkan dan Ibnu Mardawaih

-dinyatakan 
shahih oleh Al Hakim- dari jalur Thalhah bin

Musharrif, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, 
'J:j il

5| ,$ut f JlJ;, * a' .* ,1'r )?: qalt ,# ft e-f
9:;1.l.V'd+J '!At 6ettka turun pengharaman khamer, sahabat-

sahabat Rasulullah SAW berjalan kepada sebagian mereka dan

berkata, 'Diharamkan khamer dan disetarakan dengan kesyirikan'.).
Dikatakan bahwa dia mengisyaratkan kepada firman Allah, "Wahai
orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) khamer...", sebab

berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah

termasuk perbuatan orang-orang musyrik karena ulah syetan yang

menghiasinya, maka perbuatan itu dinisbatkan kepadanya. Abu Al-
Laits As-Samarqandi berkata, "Maknanya, ketika turun keterangan

bahwa ia adalah najis dan termasuk perbuatan syetan seda

diperintahkan untuk menjauhinya, maka setara dengan firman Allah
dalam surah Al Hajj ayat 30, 9u1\t o; ,m}t f:&'6 Qauhitah ole:hmu
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berhala-berhala yang najis)." Abu Ja'far An-Nahhas menyebutkan

bahwa sebagian mereka berdalil tentang pengharaman khamer dengan

firman Allah dalam surah Al A'raaf ayat 33, t; ;t-t1iilt ,f, ?? 6i! ,J,

'dt * frlti ilti ,:,F. ti w '# (Katakanlah, "Tuhanlru hanya

mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang

tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa

alasan yang benar."). Sementara Allah telah berfirman tentang

khamer dan judi bahwa dalam keduanya ada dosa yang besar dan

manfaat bagi manusia. Ketika diberitahu bahwa pada khamer ada dosa

besar, kemudian ditegaskan tentang pengharaman dosa, maka jelaslah

bahwa khamer itu diharamkan karena hal itu. Dia berkata, "Pendapat

mereka bahwa penamaan khamer dengan dosa tidak kami temukan

dalam hadits maupun bahasa, dan perkataan syair:

Aku meminum dosa kemudian sesatlah akallat

D emikianlah dos a menghil angkan akal.

tidak ada indikasi kearah itu, karena penyair menggunakan kata

'khamer' dengan arti 'dosa' dalam konteks majaz. Maksudnya, ia
menimbulkan dosa."

Bahasa Arab menggolongkan kata 'khamer' sebagai kata

mu'annats (bentuk perempuan). Abu Hatim As-Sijistani bersama Ibnu

Qutaibah dan selain keduanya menetapkan tentang bolehnya

memasukkannya sebagai kata mudzaftkar (bentuk laki-laki). Ia biasa

disebut 'khamrah', seperti dinyatakan sebagian ahli bahasa, di
antaranya Al Jauhari. Ibnu Malik berkata di kitab Al Mutsallats,
"Khamrah adalah khamer dalam tinjauan bahasa. Dikatakan, dinamai

khamer karena dia menutupi akal dan mencarnpurinya, atau karena ia

menutupi hingga mendidih, atau karena ia menggoncang akal,

sebagaimana pembuat adonan disebut ikhtamar (karena menggoncang

adonannya-penerj). Pendapat-pendapat ini akan dijelaskan ketika

memparkan perkataan Umar RA, "Khamer adalah yang menutupi

akal."
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Hadits pertama, hadits Ibnu Umar dari jalur Malik dari Nafi'
dari Ibnu Umar dan ia merupakan sanad yang paling shahih.

i;;-Yrt C V; W.,-- p t q,3r' e Pt af u (Barangsiapa

minum khamer di dunia kemudian tidak bertaubat darinya, maka

diharamkan baginya di akhirat). Kata huruima (diharamkan) berasal

dari kata hirmaan (larangan). Imam Muslim menambahkan dari Al
Qa'nabi dari Malik dan di bagian akhimya ditambahkan, W- I
(tidak diberi minum). Dia mengutip pula melalui jalur Ayyub dari

Nafi' dengan redaksi, i;it C q.);- d W:,tl '$3 'crl! (Lalu dia

meninggal sementara dia kecanduan, niscaya dia tidak akan
meminumnya di akhirat). Imam Muslim menambahkan di bagian awal
hadits ymg mafu', ?t? .# ,yt ,'tr f!'S? 6"*ro yong

memabukkan adalah khamer' dan semua ,onf ^"^abukknn 
adalah

haram). Disebutkan tambahan ini secara tersendiri dari riwayat Musa
bin Uqbatr, dari Ubaidillah bin Umar, keduanya dari Nafi' yang akan
dijelaskan pada bab "Khamer dari Madu", yang akan dijelaskan Ibnu
Baththal di akhir bab ini.

t * ci at

W 4- d I 6"^"dian tidak bertobat darinya). Maksudnya,

tidak bertaubat dari meminumnya. Kata yang disandarkan dihapus,
lalu kata yang disandari ditempatkan pada posisinya. Al Khaththabi
dan Al Baghawi berkata dalam kitab Syarah Sunnah, "Makna hadits
adalah tidak masuk surga, karena khamer adalah minuman penghuni
surga, apabila diharamkan bagi seseorang meminumnya, maka
menunjukkan bahwa orang itu tidak masuk surga. Ibnu Abdil Ba:r
berkata, "Ini adalah ancaman keras yang menunjukkan pengharaman
masuk surga, karena Allah mengabarkan batrwa di surga ada sungai-
sungai khamer ymg lezat bagi orang-orang yang meminumnya, dan
mereka tidak merasa pusing dan tidak pula mabuk karenanya.

Kalaupun mereka memasukinya -sementara diketahui di dalamnya
terdapat khamer- lalu diharamkan meminumnya sebagai hukuman
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baginya, tentu konsekuensinya terjadi kegundahan dan kesedihan di
dalam surga, padahal dalam surga itu tidak ada kegundahan dan

kesedihan. Kalau dia tidak mengetahui keberadaan khamer di surga

atau tidak diharamkan sebagai hukuman baginya, niscaya tidak ada

kesedihan karena hilangnya hal itu. Oleh karena itu, sebagian orang

berkata, 'Peminum khamer tidak akan masuk surga'." Lalu dia

berkata, "Ini adalah madzhab yang tidak diridhai." Dia berkata,

"Hadits ini dipahami 
-menurut 

Ahlussunnah- bahwa peminum

khamer tidak akan masuk surga dan tidak akan meminum khamer

dalam surga, kecuali jika Allah memaafkannya seperti dosa-dosa

besar lainnya. Inilah yang disebut kehendak Allah. Atas dasar ini,
maka makna hadits itu adalah "balasan bagi pemabuk di akhirat adalah

diharamkan meminum khamer, karena tidak bisa memasuki surga,

kecuali jika Allah memaafkannya." Dia berkata, "Mungkin juga dia
masuk surga karena diberi maaf, kemudian tidak meminum khamer di
dalamnya dan jiwanya tidak menginginkannya meskipun dia
mengetahui adanya khamer." Hal ini dikuatkan oleh hadits Abu Sa'id

yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, e'a1;- il U,fur G )-7t e U
'$ '^L1;- l: a,ailt'Jlli 1 zyit ,trt og ,9;7t (Barangsiapa memakai

sutra di dunia, niscaya tidak akan memakainya di akhirat, kalaupun

dia masuk surga, maka penghuni surga memakai sutra sementara dia
tidak memakainya)." Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini
diriwayatkan Ath-Thayalisi dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban.

Senada dengannya hadits Abdullah bin Amr dinisbatkan kepada Nabi

sAw, #t ,.t Wt * ht ,? ,;Jr qH $i n;t'u c6 u
(Barangsiapa di antara umatku yang meninggal dan minum khamer,

makn Allah mengharamkan baginya untuk meminumnya di surga).

Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan.

Iyadh telah meringkas perkataan Ibnu Abdil Barr dan menambahkan

kemungkinan lain, yaitu bahwa yang dimaksud 'diharamkan

meminumnya' adalah peminumnya ditahan masuk surga selama

waktu tertentu jika Allah ingin menyiksanya. Serupa dengannya hadits
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lain, fiiaJr i;s.tj C/ d €ia* aknn mencium aroma surga). Iyadh

berkata, "Mereka yang berpendapat bahwa peminum khamer tidak

meminumnya di dalam surga baik dijadikan lupa atau tidak

menyukainya, maka mereka berkata, 'Sesungguhnya yang demikian

tidak menimbulkan kerugian dan dia tidak memenuhi kebutuhan

syahwatnya terhadap khamer tidak menjadi siksaan baginya, bahkan

ini hanya kekurangan nikmat dibandingkan mereka yang mendapatkan

nikmat lebih sempurna darinya, sebagaimana halnya derajat mereka

yang berbeda-beda di surga. Pada kondisi demikian, orang yang lebih

rendah derajatnya tidak digabungkan kepada yang lebih tinggi, karena

dia telah merasa cukup dengan apa yang diberikan, dan mengingrnkan

apa yang diberikan kepada selainnya tanpa mengharapkan hilangnya

nikmat itu dari mereka'."

Ibnu Al Arabi berkata, "Makna zhahir kedua hadits bahwa

orang itu tidak minum khamer di surga dan tidak memakai sutra,

sebab dia telah merasakan lebih dahulu apa yang drjanjikan di akhirat.

Untuk itu, dia dihalangi untuk mendapatkannya ketika datang

waktunya. Hal itu seperti ahli waris yang membunuh orang yang

diwarisinya, maka dia diharamkan untuk mendapatkan warisan,

karena dia telah menyegerakannya. Inilah pendapat sekelompok

sahabat dan ulama. Persoalan ini memiliki berbagai kemungkinan dan

merupakan masalah yang musykil. Hanya Allah yang mengetahui

bagaimana keadaan yang sebenarnya."

Kemudian sebagian ulama memisahkan antara mereka yang

meminumnya dengan keyakinan bahwa ia halal, maka inilah yang

tidak akan meminumnya sama sekali, karena dia tidak masuk surga.

Tidak masuk surga berarti tidak akan mendapatkannya. Adapun orang

yang meminumnya disertai kesadaran batrwa ia haram, maka inilah
yang menjadi perselisihan. Dialah orang yang tidak meminumnya

beberapa saat meskipun saat disiksa -jika dia disiksa-, atau

maknanya bahwa itu sebagai balasan baginya jika dia diberi balasan.
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Dalam hadits ini dijelaskan bahwa taubat menghapuskan
kemaksiatan dan dosa-dosa besar. Taubat dari kekufuran dipastikan
akan diterima, tetapi taubat dari dosa-dosa selain itu masih
diperselisihan di antara ahli sunnah, apakah ia adalah sesuatu yang
pasti diterima atau sesuatu yang zhanni (tidak pasti)? An-Nawawi
berkata, "Pandangan yang lebih kuat bahwa ia bersifat zhanni." Al
Qurthubi berkata, "Barangsiapa yang mencermati syariat, niscaya
mengetahui bahwa Allah menerima taubat orang-orang yang benar."
Sementara bagi taubat yang benar memiliki syarat-syarat seperti akan

disebutkan pada pembahasan tentang kelembutan hati. Mungkin hadits
di bab ini dijadikan dalil tentang sahnya taubat dari sebagian dosa
tanpa dosa yang lain. Penjelasan lebih detail mengenai hal ini akan
dijelaskan.

Faidah lainnya adalah bahwa ancaman itu mencakup mereka
yang meminum khamer meskipun tidak mabuk, karena ancaman
dalam hadits dikaitkan dengan meminumnya tanpa ada batasan. Hal
ini disepakati untuk khamer yang dibuat dari anggur dan minuman
memabukkan selainnya. Adapun yang tidak memabukkan dari bahan

selain anggur, maka sama seperti itu menurut jumhur. Dai lafazh,
"Kemudian dia tidak bertaubat darinya", disimpulkan bahwa taubat
disyariatkan se,panjang usia selama nafas belum sampai

ditenggorokan, berdasarkan kata 'tsumma' (kemudian) yang
mengindikasikan adanya interval waktu. Segera taubat bukan menjadi
syarat diterimanya taubat.

Hadits kedua, adalah hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan
melalui Abu Al Yaman, dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al
Musayyab.

igri,lOi llrya').Ia adalah kota di Baitul Maqdis. Secara zhahir

hal itu ditampal<kan kepada beliau SAW ketika berada di Baitul
Maqdis. Namun, dalam riwayat Al-Laits 

-sebagaimana 
akan disitir

kemudian- disebutkan, o--! jt Qt" Iliya'). Namun, kata ini tidak
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tegas menunjukkan batrwa beliau SAW datang langsung ke Iliya',
karena bisa saja yang dimaksud adalatr penetapan malam kedatangan

bukan tempatnya. Pada pembahasan terdahulu masalatr ini sudah

dijelaskan di akhir hadits Isra' sebelum pembahasan hijrah ke

Madinatr.

lffri 'c,," j;Jr 'c.':iti lt (Sekiranya engkau mengambil

khamer, niscaya umatmu akan sesat). Inilah letak hubungan hadits

dengan judul bab. Ibnu Abdil Barr berkata, "Kemungkinan beliau

SAW menghindari khamer, karena memiliki firasat hal itu akan

diharamkan, sebab saat itu khamer masih mubah. Tidak ada halangan

jika dua hal sama-sama mubah, lalu salah satunya akan diharamkan

dan yang lain tetap mubah." Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin juga

beliau menghindarinya, karena beliau tidak biasa meminumnya, maka

tabiat itu bersesuaian dengan pengharaman yang akan terjadi

sesudahnya sebagai bentuk perneliharaan dari Allah dan pengawasan-

Nya terhadap beliau. Beliau SAW memilih susu, karena itu sesuatu

yang biasa beliau minum, mudah, baik, suci serta enak bagi orang-

orang yang meminumnya. Ia tidak memiliki dampak negatif. Berbeda

halnya dengan khamer.

Maksudy'trai di sini adalatr kelurusan dalam beragama yang

benar. Kemudian dalam hadits terdapat syariat memuji ketika terjadi

apa yang harus dipuji. Kalimat 'sesatlah umatmu' kemungkinan

dikatakan berdasarkan optimisme, atau Jibril telatr mengetahui tentang

akibat dari dua benda itu (susu dan khamer). Inilah yang lebih kuat.

'e.i!i, tr 'eT.i,i'f i.'ousi l$r 'irt'*i a:5 (Hadits ini

diriwayatkan Ma'mar, Ibnu Al Had, dan Usman bin Umar, dari Az-
Zuhri). Maksudnya, melalui sanad seperti sebelumnya. Dalam riwayat

selain Abu Dzar ditambahkan 'Az-Ztbaidi' bersama orang-orang

yang disebutkan, sesudah Utsman bin Umar. Riwayat Ma'mar dinukil
Imam Bukhari dangan sanad yarrg maushul dalam kisah Musa pada

pembahasan tentang cerita para nabi. Pada awal hadits disebutkan
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Musa dan Isa serta sifat keduanya, tanpa menyebutkan'Iliya". Dalam

riwayat ini disebutkan, &.r::o',;\t'cr:ir:t! ,'rr;+ q qt\ \utinumlah

mana di antara keduanya yang engknu sukai, makn aku mengambil

susu, lalu meminumnya).

Riwayat Ibnu Al }{ad 
-Yazid 

bin Abdullah bin Usamah bin
Al Had Al-Laitsi dinisbatkan kepada kakek bapaknya- dinukil An-
Nasa'i, Abu Awanah, Ath-Thabarani dalam kitab Al Ausath dengan

sanad yang maushul dai Al-Laits, darinya, dari Abdul Wahab bin
Baht, dari Ibnu Syihab (Az-Zuhi). Ath-Thabarani berkata, "Hadits ini
diriwayatkan sendirian oleh Yazid bin Al Had dari Abdul Wahab."
Atas dasar ini, maka gugurlah penyebutan Abdul Wahab dari naskah

sumber, antara Ibnu Al Had dan Ibnu Syihab, berdasarkan pandangan

bahwa Ibnu Al Had telah meriwayatkan dari Az-Zuhi hadits-hadits

selain ini tanpa perantara, di antaranya apa yang disebutkan pada tafsir
surah Al Maa'idah, Al Bukhari berkata, "Yazid bin A1 Had berkata,

dai Az-Zlhri... lalu disebutkan hadits." Imam Ahmad dan selainnya

menukil dengan sanad yang maushul dai Ibnu Al Had, dari Az-Zu;hn
tanpa perantara.

Adapun riwayat Az-Zubaidi dinukil dengan sanad yang

maushul oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban serta Ath-Thabarani di
dalam kitab Musnad Asy-Syamiyyin dari Muhammad bin Harb,

darinya, tetapi tidak disebutkan kata 'Iliya". Sedangkan riwayat

Utsman bin Umar dinukil Tamam Ar-Razi dengan sanad yang

maushul di kitab Al Fawa'id daijalur Ibrahim bin Al Mundzir, dari

Umar bin Utsman, dari bapaknya, dari Az-Zuhn. Sedangkan apa yang

disebutkan AlMizzi dalam kitab Al Athraf, dari Al Hakim bahwa dia

berkata, "Maksud Imam Bukhari dengan perkataannya 'Diriwayatkan
juga oleh Ibnu Al Had dan Utsman bin Umar, dai Az-Zuhri'.
Maksudnya, hadits Ibnu Al Had dinukil dari Abdul Wahab, dan hadits

Utsman bin Umar bin Faris dinukil dari Yunus, keduanya dai Az-
Zuhi. Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Sebenarnya tidak seperti yang

diklaim Al Hakim serta dinyatakan Al Mizzi tentang Utsman bin
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LJmar, karena sesungguhnya dia mengira Utsman bin Umar bin Faris

adalah periwayat dari Yunus bin Yazid. Padahal tidak demikian.

Bahkan dia adalah Utsman bin Umar bin Musa bin Abdullah bin
Umar At-Taimi. Utsman bin Umar bin Faris tidak memiliki anak

bernama Umar yang menerima riwayat darinya. Bahkan Umar adalah

anak Utsman At-Taimi seperti saya sebutkan dalam kitab Fawaid
Tamam, dan dia adalah Al Madani. Utsman Ad-Darimi telah

menyebutkan bahwa dia bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang

riwayat Umar bin Utsman bin Umar Al Madani, dari bapaknya, dari

Az-Zuhi. Maka dia berkata, "Aku tidak mengetahuinya dan tidak

mengetahui bapaknya." Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa keduanya

telah diketahui oleh selainnya. Az-Zubair bin Bakkar menyebutkan

dalam kitab An-Nasab tentang Utsman yang dimaksud. Dia berkata,
"Sesungguhnya dia sebagai hakim di Madinah pada masa Marwan bin
Muhammad. Kemudian memegang jabatan hakim untuk Manshur dan

meninggal bersamanya di Irak. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam

kitab Ats-Tsiqaat (kitab kumpulan para periwayat yang tsiqah). Ad-
Daruquthni sangat banyak menyebutkannya di kitab Al llal ketika
mengutip hadits-hadits yang berselisih periwayatnya dari Az-Zuhi.
Kemudian dia seringkali mengunggulkan riwayatnya dad, Az-Z'thri
dibanding periwayat yang menyelisihinya.

Hadits ketiga, hadits Anas RA yang diriwayatkan melalui
Muslim bin Ibrahim, dari Hisyam, dari Qatadah. Hisyam yang

dimaksud adalah Ad-Dustuwa'i.

qt * '5s:t;" | $elain aku tidak akan menceritakannya

kepada t atian). Seakan-akan Anas menceritakan hal ini pada akhir
usianya sehingga berkata demikian. Atau mungkin dia mengetahui

tidak ada yang mendengamya dari Nabi SAW, kecuali mereka yang

telah meninggal.

';at a|;r{, (Dan khamer diminum). Dalam riwayat Al

'q?, (dan minuman khamer), yak;ij,HtKasymihani disebutkan,
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kata 'minum' disandarkan kepada kata 'khamer'. Namun, riwayat
mayoritas lebih tepat karena sesuai dengan redaksi sebelumnya.

'*:A. tttJ- ,p (Hingga untuk lima puluh orang). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan, h't "# 'ai7 o:t*e A't<J- &
",t>tj (Hingga lima puluh perempuan diayomi oleh seorang laki-laki).

Hadits ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang ilmu.
Maksudnya, tanda-tanda kiamat adalah banyak orang yang minum
khamer sebagaimana perkara-perkara lain yang disebutkan dalam
hadits.

Hadits keempat, hadits Abu Hurairah, "Seorang pezina tidak
berzina ketika berzina dia mukmin." Dalam kebanyakan riwayat di
tempat ini disebutkan, "Tidak berzina ketika berzind', yakni tanpa

menyebut pelaku. Maka sebagian pensyarah memperkirakan kata yang
dihapus itu mungkin, 'laki-laki', atau 'mukmin', atau 'pezina'.
Sementara riwayat di tempat ini menunjukkan kemungkinan yang
ketiga (pezina).

bi,'P:, W;t'e y;J q{-lJj (Dan tidak meminum khamer

kettkn meminumnya dia muhnin). Ibnu Baththal berkata, "Inilah
ancaman paling keras yang diriwayatkan tentang minum khamer, dan

inilah yang dijadikan pegangan oleh kaum Khawarij sehingga mere|<a

mengafirkan pelaku dosa besar secara sengaja'dan dia mengetahui
keharamannya. Adapun Ahlussunnah memahami 'iman' di sini
dengan makna 'iman yang sempurna', karena orang bermaksiat

imannya lebih rendah dibanding yang tidak bermaksiat. Mungkin juga

yang dimaksud pelaku perbuatan itu pada akhirnya akan hilang
keimanannya seperti tercantum dalam hadits Utsman yang bagian

awalnya, F,Qt it q1y'tdt rjyr, (Jauhilah oleh kalian khamer,

sesungguhnya ia adalah induk kejahatan). Di dalamnya disebutkan,
A?tb ii- L( il,iri 'rr:?: .yr iq:'i e '# r Wp (Dan

sesungguhnya tidaklah ia berkumput bersama iman kecuali hampir-
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hampir salah satunya mengeluarkan pemililmya [imanJ). Hadits ini
diriwayatkan Al Baihaqi dengan sanad yang marfu' dan mauquf.

Namun, Ibnu Hibban menyatakan shahih dan marfu'."

Ibnu Baththal berkata, "Hanya saja dalam bab ini, Imam

Bukhari memasukkan hadits-hadits yang mengandung ancaman keras

bagi peminum khamer sebagai pengganti hadits Ibnu Umar, "Semua

yang memabukkan adalah ltoram". Dia tidak menyebutkan hadits

Umar tersebut di bab ini karena mauquf (hanya sampai kepada Ibnu

Umar)." Demikian yang dia katakan, tetapi perlu ditinjau kembali,

karena dalam ancaman tidak hanya sekadar pengharaman. Imam

Bukhari telah menyebutkan riwayat yang sesuai makna hadits Ibnu

Umar tersebut.

eW j.t iti (Ibnu Syihab berkata). Bagian ini maushul

berdasarkan s anad sebelumnya.

t:Pi f 6.i bi (Sesungguhnya Abu Bakar mengabarkan

kepadanya). Dia adalah bapak dari Abdul Malik, guru Imam Ibnu
Syihab dalam riwayat ini.

F f tt'6, ,,)* i gemuaian dia berkata, "Abu Bakar"). Dia

adalah Ibnu Abdurrahman yang telah disebutkan. Maknanya, dia
menambahkan hal itu dalam hadits Abu Hurairah RA. Hal ini sudah

dipaparkan ketika menjelaskan hadits ini pada pembahasan tentang
perbuatan aniaya, dan akan disebutkan pada pembahasan tentang
hukuman.

2. Khamer yang Terbuat dari Anggur dan Selainnya

c ,)! o'-i 'r.l,.to. t. ,.tLtr> Jd :dlr t^{je altt O?l Fcj'Fr it * p6'*
doo , ,a
.rr^/ W 1{:utt
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5579. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "sungguh
khamer telah diharamkan dan tidak ada khamer di Madinah."

6j |,;? 'e 'rLAt t4Ll.;? ,JG ;t * "C$t *.y *jt 6f 'te, 3$ yt *u;tr t 'p -*gr. *: V
.Af)

5580. Dari Tsabit Al Bunani, dari Anas, dia berkata,
"Diharamkan bagr kami khamer ketika diharamkan dan tidak
didapatkan 

-yakni 
di Madinah- khamer dari anggur kecuali sedikit.

Kebanyakan khamer kita adalah (dari) basr (kurma muda) dan tamr
(kurma kering)."

U (i ,j* #t J;';L ?G :Jv C-& ?ot *a, -p ;t I
,'ibLjr, i;t.,/tj r4t:a-,.n*'ue, ,- ;lt'n:; i;

.;-,:t;c 6';*nJtr r *ar,
5581. Dari Ibnu Umar RA, dia berkat4 "IJmar UerOi.i ai atas

mimbar dan berkat4'Amma ba'du, telah turun pengharaman khamer
dan ia terdiri dari lima jenis; anggur, kurm4 madu, hinthah (gandum),

serta sya'ir (gandum), dan khamer adalah apa yang dapat menutupi
akal'."

Keterangan Hadits:

(Bab khamer yang terbuat dari onggur dan selainnya).
Demikian terdapat dalam syarah Ibnu Baththal. Namun, saya tidak
melihat kata, "selainnya" pada satu pun naskah h,ttab Shahih Bukhari
dan tidak pula di kitab-kitab Mustakhraj serta syarah-syarah lainnya.
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Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari bermaksud membantah
para ulama Kufah ketika mereka membedakan antara air anggur dan

selainnya. Mereka tidak mengharamkan minuman yang dibuat dari
selain mggu, kecuali kadar yang memabukkan saja. Mereka
mengklaim bahwa khamer adalah air anggur secara khusus." Dia
berkata, "Akan tetapi sikap Imam Bukhari yang berdalil dengan
perkataan Ibnu Umar -yakni yang disebutkan di bab di atas-,
'Diharamkan khamer dan di Madinah tidak ada sesuatu darinya',
bahwa nabidz (air rendaman sesuatu) yang ada saat itu disebut
'khamer' perlu ditinjau kembali, bahkan menjadikan perkataan ini
sebagai dalil untuk menunjukkan khamer hanya yang terbuat dari
anggur adalah lebih tepat, karena Ibnu Umar berkata, 'Dan tidak ada
di Madinah sesuatu', yakni khamer. Sementara nabidz dari selain
anggur ketika itu didapatkan di Madinah, maka ini menunjukkan
bahwa nabidz bukan khamer, kecuali dikatakan bahwa perkataan Ibnu
Umar ditujukan sebagai jawaban pernyataan mereka yang
mengatakan, 'Tidak ada khamer kecuali anggur', maka dijawab,
'Telah diharamkan khamer dan tidak ada di Madinah khamer anggur
sedikit pun. Bahkan yang ada adalah minuman-minuman yang dibuat
dai busr (kurma muda) dan tamr (kurma kering), lalu para sahabat
memahami dari pengharaman khamer sebagai pengharaman bagi
semua itu. Kalau tidak demikian, maka mereka tidak segera
menumpahkannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan Imam Bul*rari
memaksudkan judul bab ini dan yang sesudatrnya batrwa kata
'khamer' digunakan untuk semua minuman yang dibuat dari anggur,
dan digunakan juga untuk nabidz busr (air rendaman kurma muda)
dan nabidz tamr (air rendaman kurma kering), serta digunakan pula
untuk minuman keras yang dibuat dari madu. Untuk itu, dia membuat
bab tersendiri untuk masing-masing. Dia tidak bermaksud membatasi
penggunaan kata 'khamer' pada anggur berdasarkan dalil. yang
disebutkan sesudahnya. Mungkin pula maksudnya dengan judul bab
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pertama adalah sesuai makna yang sebenarnya dan yang sesudahnya

dalam konteks majaz. Namun, yang pertama lebih kuat berdasarkan

sikapnya.

Kesimpulannya, Imam Bukhari bermaksud menjelaskan hal-

hal yang dapat dijadikan khamer sebagaimanayang disebutkan hadits-

hadits yang memenuhi kriterianya. Oleh karena itu, dia memulai

dengan minuman dari anggur, karena inilah yang disepakati,

kemudian busr serta tamr. Hadits yang dia sebutkan dari Anas jelas

menunjukkan maksud tersebut. Setelah itu, dia menyebutkan

minuman ketiga, yaitu madu, sebagai isyarat bahwa yang demikian

tidak khusus pada tamr dan busr. A7<hirnya disebutkan bab yang

mencakup semua itu dan selainnya. Bab ini berjudul, "Khamer adalah

apa yang menutupi akal".

Dalam keterangan ini terdapat isyarat tentang lemahnya hadits

yang disebutkan dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, Gtl'U Ft
i;:ri1lr'i$gt :$:j&lr (Khamer itu berasal dari kedua pohon ini; yaitu

kurma dan anggtr). Atau barangkali maksud hadits ini tidak ingin
membatasi khamer pada keduanya. Adapun yang disepakati

keharamannya adalah air rendaman anggur yang sudah bergolak dan

dapat memabukkan. Pada kondisi demikian diharamkan

mengonsumsinya sedikit maupun banyak. Ibnu Qutaibah
menyebutkan dari sebagian kaum di antara ahli kalam yang sesat

bahwa larangan minum khamer hanya makruh. Sementara Abu Ja'far

An-Natrhas menyebutkan dari sebagian kelompok bahwa yang haram

adalatr yang disepakati. Sedangkan yang diperselisihkan tidak haram.

Dia berkata, "Konsekuensinya adalah menghalalkan segala sesuatu

yang diperselisihkan tentang pengharamannya, meskipun landasan

perselisihan itu lematr.

Ath-Thatrawi menukil di kitab Ikhtilaf Al Ulama dari Abu

Hanifah, "Khamer adalah haram, sedikit maupun banyak. Adapun
yang memabuld<an dari selain khamer juga haram, tetapi tidak seperti
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haramnya khamer. Nabidz yang dimasak tidak dilarang apapun

bahannya. Hanya saja yang diharamkan adalah kadar yang bisa

memabukkan." Kemudian dari Abu Yusuf dikatakan, "Tidak mengapa

dengan naqi'(air rendaman) segala sesuatu meskipun melebihi kadar
yang wajar, kecuali anggur dan kurma'." Dia berkata, "Demikian
pula dinukil Muhammad dari Abu Hanifah. Sementara dari

Muhammad disebutkan, 'Apa yang memabukkan dalam kadar yang

banyak, maka pandangan paling saya sukai adalah tidak meminumnya
dan tidak pula mengharamkannya'. Ats-Tsauri berkata, 'Aku tidak
menyukai naqi'kurma dan naqi' anggur apabila melewati batasan

yang wajar. Sedangkan naqi'madu tidak mengapa'."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Al
Hasan bin Shabbah, dari Muhammad bin Sabiq, dari Malik (Ibnu
Mighwal), dari Nafi', dari Ibnu Umar RA. Al Hasan bin Shabbah

adalah Al Bazzar. Muhammad bin Sabiq termasuk guru Imam
Bukhari. Namun, terkadang Imam Bukhari menukil dari gurunya ini
melalui perantara. Kemudian dikatakan, "Malik -Ibnu Mighwal-
menceritakan kepada kami". ,seakan-akan guru Imam Bukhari
menceritakan hadits ini seraya berkata, "Malik menceritakan kepada

kami", tanpa menyebutkan nasabnya, lalu Imam Bukhari
menyebutkan nasabnya agar tidak samar dengan Malik bin Anas.

Hadits yang dimaksud diriwayatkan Al Ismaili melalui Muhammad
bin Ishaq Ash-Shaghani, dari Muhammad bin Sabiq, dia berkata,
"Dari Malik bin Mighwal."

oo 
'-,; W *Nu:6i (Dan tidak ada sesuatu dari khamer di

Madinah). Kemungkinan Ibnu Umar menafikan hal itu sesuai apa

yang dia ketahui, atau dia bermaksud memberi penekanan karena

keberadaannya yang relatif sedikit. Kemungkinan ini dikuatkan
perkataan Anas pada bab di atas, "Kami tidak mendapati khamer
anggur, kecuali sedikit." Mungkin juga maksud Ibnu Umar dengan

perkataannya, "Tidak ada khamer di Madinah", adalah tidak ada yang

dibuat di Madinah. Pada pembahasan tafsir surah Al Maa'idah
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disebutkan melalui jalur lain dari Ibnu lJmar, dia berkata,

"Pengharaman Khamer diturunkan dan di Madinah terdapat lima jenis

minuman, dan tidak ada di antaranya minuman anggur." Oleh karen

itu, dipahami dengan arti 'minuman yang dibuat di Madinah', tidak

termasuk minuman yang berasal dari negeri lain."

Mengenai perkataan Ibnu Umar dalam hadits ketiga,

"Diturunkan pengharaman khamer dan ia terdiri dari lima jenis",

maknanya khamer saat itu dibuat dari lima jenis tersebut yang ada di

berbagai negeri, bukan khusus di Madinah, seperti yang akan

dijelaskan.

Hadits kedua diriwayatkan Imam Bukhari dari Ahmad bin
Yunus, dari Abu Syihab bin Rabbih bin Nafi', dari Yunus, dari Tsabit

Al Bunani, dari Anas RA. Yunus yang dimaksud adalah Ibnu Ubaid
Al Bashri.

';At: Ht $f ehb1 (Kebanyakan khamer kami adalah busr

[kurma mudal dan tamr [kurma keringJ). Maksudnya, nabidz (air
rendaman) yang kemudian menjadi khamer kebanyakan berasal dari
jenis kurma muda dan kurma kering. Al Karmani berkata, "Kata'busr
dan tamr' merupakan kata majaz untuk minuman yang terbuat dari

keduanya. Hal ini kebalikan kalimat dalam firman-Nya dalamsurah

Yuusuf ayat 36, t:;i'trrbi 
u411 

jl {S"tunSsrhnya aku mimpi memeras

khamer). Atau dalam kalimat itu terdapat kata yang tidak disebutkan

secara redaksional, yang seharusnya adalah, "Kebanyakan asal atau

bahan khamer kami adalah busr dan tamr." Pada bab berikutnya akan

disebutkan melalui jalur lain dari Anas, dia berkata, "Sesungguhnya

khamer diharamkan dan khamer saat itu adalah busr." Adanya bagian

yang tidak disebutkan dalam redaksi cukup jelas.

An-Nasa'i meriwayatkan --{an dinyatakan shahih oleh Al
Hakim- dari riwayat Muharib bin Ditsar, dari Jabir, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, ,;lt $ j$t: *"Jt Qabib [kismisJ dan tamr [kurma
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keringJ adalah khamer). Sanad riwayat ini shahih. Secara zhatrir

bermakna hashr (pembatasan) tapi maksud yang sesungguhnya adalah

mubalaghah. Maksudnya, khamer dari jenis ini sangat banyak

dibandingkan khamer jenis lain yang ada di Madinah saat itu, seperti

tercantum dalam hadits Anas. Sebagian mengatakan, "Maksud Anas

adalah membantah mereka yang mengkhususkan khamer untuk

minuman yang dibuat dari anggur." Sebagian lagi berkata, "Bahkan

maksudnya adalah pengharaman itu tidak khusus pada khamer yang

dibuat dari anggur, tetapi termasuk semua minuman yang

memabukkan." Pendapat terakhir ini tampaknya lebih kuat.

Hadits ketiga, diriwayatkan lmam Bukhari dari Musaddad,

dari Yahya, dari Abu I{ayyan, dari Amir. dari Ibnu Umar RA. Yahya
yang dimaksud adalah Ibnu Sa'id Al Qaththan. Abu Hayyan adalah

Yahya bin Sa'id At-Taimi. Sedangkan Amir adalah Asy-Sya'bi.

". ? t. . ,'
-;i;t i-f Jj fi.rli :Jrii -;|Jt * 'fr ?t (Umar berdiri di

atas mimbo, aon berkqta, "Amma ba'du, telah turun pengharaman

khamer").Imam Bukhari mengutipnya melalui jalur ini secara ringkas
dan akan disebutkan tidak lama lagi dengan redaksi yang lebih
lengkap. Ibnu Malik berkata, "Pada kalimat ini terdapat keterangan

yang membolehkan menghapus huruf fa 'pada kata pelengkap sesudah

kalimat 'amma ba'du'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam kalimat atersebut tidak ada

dalil yang menunjukkan hai itu, karena yang terdapat di tempat ini
adalah riwayat Musaddad. Sementara akan disebutkan dari Ahmad bin

Abi Raja', dari Yahya Al Qaththan, dengan redaksi, i4t &'fr'r)r"
Pt if i:j li '^11 ,iui (Jmar berkhutbah at oto, mimbar seraya

berkata, "Sesungguhnya telah turun pengharaman khamer".), tanpa

menyebutkafi,'amma ba'du'. Al Ismaili meriwayatkannya di tempat

ini melalui Muhammad bin Abi Bakr Al Maqdami, dari Yahya bin
Sa'id Al Qaththan (guru Musaddad dalam riwayat ini), dengan redaksi,
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jjlt'up l5. ti (Amma ba'du, sesungguhnya khamey'. Tampak bahwa

penghapusan huruf fa' drt kalimat itu hanya berasal dari para

periwayat.

3. Pengharaman Khamer Diturunkan Sementara Ia Terbuat dari
Bzsr (Kurma Muda) dan Tamr (Kurma Kering).

& ir ,Fr',IY ; ;t * atrb eri I l' +* u o;J,l t
*t f 'd 

7'S G',!rlAb tf, r* r:i lli '& :Js

Ui :-^rJb IiA :4? i ;at'ot,,Srd 
"1 

"i;Li ,;r

5582. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dari Anas bin

Malik RA, dia berkata, "Aku sedang memberi minum Abu Ubaidah,

Abu Thalhah, dan Ubay bin Ka'ab, dari khamer zahw (kurma tua) dan

tamr (kurma kering). Lalu seseorang datang kepada mereka dan

berkata, 'sesungguhnya khamer telah diharamkan'. Abu Thalhah

berkata, 'Berdirilah wahai Anas dan tumpahkanlah ia'. Aku pun

menumpahkannya."

',q&ilit ,bQu* ,Juul'.x i,su *ri'* -"3J'*f :" I l, , ,

.,af;G'qfii;i

,q$t r;r- .';it'J? ,1a' ,6,Vat :i;>l 6ii-

U k I ,Sw .;-J:tU') :Ju .r+.ti 6 tA ''i
.u|"ric l,pusj

,"#
.tit;tr

J
:..Jjl
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6*".,t{ l; #,6;
.v';

5583. Dari Mu'tamir, dari bapaknya, dia berkata: Aku
mendengar Anas berkata, "Aku pernah berdiri di sekelompok orang

memberi paman-pamanku minum khamer --dan aku orang paling
muda di antara mereka-. Tiba-tiba dikatakan, 'Khamer telah

diharamkan'. Mereka berkata, 'Tumpahkan ia' maka aku

menumpahkannya." Aku berkata kepada Anas, "Apakah minuman

mereka?" Beliau berkata, "Ruthab (kurma matang) dan busr (kurma

muda)." Abu Bakr bin Anas berkata, "Itulah khamer mereka." Maka
Anas tidak mengingkarinya.

Salah seorang sahabatku menceritakan kepadaku,

sesungguhnya Anas bin Malik berkat4 "Ia adalah khamer mereka saat

itu."

K ,i:* 'i,i i' ;f, ;'+ t-4 ivifit ;,^11 t |-br;
,zczto,?,. c.lt .o.?,t.iotit. '
g-r ,.sJl1 ,,>.,r> r..*)t r.Jr ,t-6.,J> *UY ; ';t'Oi.nf # .i

.rst, ilt
i-

5584. Yusuf Abu Ma'syar Al Barra' berkata: Aku mendengar

Sa'id bin tlbaidillah berkata: Bakr bin Abdullatr menceritakan

kepadaku, bahwa Anas bin Malik menceritakan kepada mereka,

"sesungguhnya khamer diharamkan dan khamer saat itu adalah busr

dantamr."

Keterangan Hadits:

(Bab pengharaman khamer diturunkan sementara ia terbuat

dari husr dan tamr).Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas melalui

. .; , . td - o i t 1t,- -..ll *t G-.-*t oe4 qos
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riwayat Ishaq bin Abi Thalhah dengan redaksi yang lebih lengkap

dibandingkan riwayat Tsabit dari Anas yang telah disebutkan pada

bab terdahulu.

,-;s ; 'Jit * s.ij i:r# u.i ,gi:",i 
'cj? gm sedang memberi

minum Abu Ubaidah, Abu Thalhah, dan Ubay bin Ka'ab). Abu

Ubaidah adalah Ibnu Al Jarrah. Sementara Abu Thalhah adalah Zaid

bin Sahal, suami ummu Sulaim, ibu daripada Anas. Demikianlah pada

riwayat ini hanya disebutkan ketiga orang itu. Penyebutan Abu

Thalhah dikarenakan kejadian itu berlangsung di rumahnya, seperti

telah dijelaskan pada pembahasan tentang tafsir melalui Tsabit dari

Anas, 4 grt )f e ?tat e6'C? 6m sedang memberi minum

sekelompok orang di rumah Abu Thalhah). Sedangkan penyebutan

Abu Ubaidah, karena Nabi SAW mempersaudarakannya dengan Abu

Thalhah, seperti yang diriwayatkan Imam Muslim melalui jalur lain

dari Anas RA. Penyebutan Ubay bin Ka'ab, karena dia sebagai

pemuka kaum Anshar dan orang yang berilmu di antara mereka.

Dalam riwayat Abdul Azizbin Shuhaib dari Anas pada tafsir surah Al
Maa'idatr disebutkan, €lii Sli'1 z;v s,i ,gi:,1 Cui ,il (Sesungguhnya

aku sedang berdiri memberi minum Abu Thalhah, fulan, dan fula1).
Demikian disebutkan tanpa penjelasan lebih rinci. Dalam riwayat

Imam Muslim disebutkan salah satu di antaranya, yaitu Abu Ayyub.

Pada beberapa bab berikut akan dinukil dari riwayat Hisyam, dari

Qatadah, dari Anas, *r:a. g.r ,l*i l(tii $h e;y U.t 'erU * ,;t
(Sesungguhnya alat pernah sedang memberi minum Abu Thalhah, Abu

Dujanah, dan Suhail lbnu Baidha). Nama Abu Dujanah adalah

Simak bin Kharasyah. Imam Muslim meriwayatkan dari Sa'id, dari

Qatadah sama sepertinya dan disebutkan di antara mereka Mu'adz bin

Jabal. Sementara Imam Ahmad meriwayatkan dari Yahya Al

Qaththan, dari Humaid, dari Anas, ,Wi # i.?iii* S.i 41*
't;s (J.!dr'u t?iir:ai. ;;.t (Aht pernah memberi minum Abu

.Z'JL,,i
Y:
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Ubaidah, Ubay bin Ka'ab, Suhail lbnu Baidha', dan beberapa

sahabat di rumah Abu Thalhah). Dalam riwayat Abdttrrazzaq, dari

Ma'mar bin Tsabit dan Abu Qatadah serta selain keduanya, dari Anas,

bahwa kelompok tersebut berjumlah sebelas orang. Dari jalur-jalur

yang sudah saya paparkan telah diketahui tujuh orang di antara

mereka. Namun, dalam riwayat At-Taimi dari Anas 
-seperti

disebutkan pada bab ini- tidak satupun di antara mereka yang

disebutkan namanya. Adapun redaksi riwayat ini, ,;Jt ,P tjit *
,ort , ,-ri

ele 
-@i (aku sedang berdiri dihadapan sekelompok orang

memberi minum paman-pamanku). Kata'paman-pamanku' sebagai

pengganti dari kata 'sekelompok orang'. Anas menyebut mereka

sebagai paman-pamannya, karena usia mereka lebih tua dan

kebanyakan mereka berasal dari kaum Anshar.

Di antara yang cukup mengherankan adalah nukilan Ibnu

Mardawaih dalam tafsirnya melalui Isa bin Thahman, dari Anas,

bahwa Abu Bakar dan Umar berada di antara mereka. Namun,

pemyataan ini munkar meskipun dari segi sanad cukup bagus, tetapi

saya mengira telah terjadi kesalahan. Abu Nu'aim meriwayatkan

dalam kitab Al Hilyah pada biografi Syu'bah, dari hadits Aisyah, dia

berkata, iUn ri *E e tili4- C N ,b ';;,:t ,*. $ i; 60"
Bakar mengharamkan khamer atas dirinya dan tidak meminumnya

baik pada masa jahiliyah maupun Islam). Mungkin -jika 
riwayat itu

akurat- Abu Bakar dan Umar sedang mengunjungi Abu Thalhah di
rumahnya pada hari itu, tapi keduanya tidak minum khamer bersama

mereka. Kemudian saya menemukan dalam riwayat AlBazzar melalui

jalur lain dari Anas, dia berkata, 'iiti",yt e$t G o(.t 4tAr Qt" *
'u h qb ',frtt .c,[itr k ii *>Uu d.r ;Jti a-;, 6 ,f;.'ii

| (Alil sedang memberi minum

sekelompok orang, sementara di antara orang-orang itu terddpat

seorang lakiJaki yang biasa dipanggil Abu Bakar, maka ketika minum
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khamer dia berkata, "Engkau akan hidup dalam kesejahteraan wahai
Ummu Bakar." Lalu dia melantunkan beberapa bait sya'ir. Tibaiiba
seorang laki-laki di antara kaum muslimin masuk kepada kami dan
berkata, "Telah turun pengharaman khamer"). Abu Bakar yang
dimaksud dalam riwayat ini biasa disebut Ibnu Syaghub. Sebagian
periwayat mengira dia adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, padahal tidak.
Namun, penyebutan Umar bersamanya memperkecil kemungkinan
terjadi kesalahan yang dimaksud. Dengan demikian, kita telah berhasil
menemukan nama sepuluh orang di antara kelompok itu. Kemudian
saya sudah sebutkan dalam perang Badar pada pembahasan tentang
peperangan biografi Abu Bakar bin Syaghub di atas. Dalam kitab
Makkah karya Al Fakihi terdapat indikasi yang mendukung hal
tersebut.

, fl P'U (Dari khamer zahw maupun tamr). Fadhikh

adalah nama untuk Drzsr (kurma muda) yang telah dilembutkan dan
direndam. Sedangkan 'zahw' adalah busr yang telah berwarna
kemerah-merahan atau kekuning-kuningan sebelum menjadi ruthab
(kurma matang). Terkadang fadhikh digunakan untuk n:rma campuran
busr dan ruthab, sebagaimana digunakan juga untuk campuran Dzsr
dan tamr. Begitu pula ia digunakan untuk busr saja atau tamr saja,
seperti dalam riwayat terakhir pada bab di atas. Dalam riwayat Imam
Ahmad melalui jalur Qatadah dari Anas disebutkan, \l ltt- e:p 5t

*tfiJ'#ji'ilt ftidaklah khamer mereka pada saat itu, kecaali

busr dan tamr yang dicampur). Kemudian disebutkan dalam riwayat
Muslim melalui Qatadah dari Anas, * / ry W itti b W
(Aku memberi mereka minum dari wadah yang berisi campuran busr
dan tamr).

"i 
'i;6j (Tiba-tiba seseorang datang kepada mereka). Siya

belum menemukan keterangan tentang namanya. Dalam riwayat
Humaid dari Anas yang dikutip Imam Ahmad, sesudah kalimat
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'memberi minum mereka' disebutkan , '&'*1;-4rpr tg ,? (hingga

hampir-hampir minuman itu menguasai mereka). Dalam riwayat Ibnu

Mardawaih disebutkan, '& 'dt';1 ufr thtngga aku buru-buru

kepada mereka). Ibnu Ashim meriwayatkan, Fn ,'i1-|\i) dt ;;
"S7t:: (Sampai kepala-kepala mereka telah miring, tibatiba seseorang

masuk). Pada pembahasan perbuatan anraya disebutaknmasuk). Pada pembahasan tentang perbuatan anraya drsebutalor

melalui jalur Tsabit dari Anas , Gi6i t;Ui {: *V Xt,,p J,' J?3 V'6

(Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk menyerukan).

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur ini, ii ;at"oi ,t2ti- 1tb titi
'c.ilr. 6ernyata seseorang berseru bahw'a khamer telah diharamkan).

Dia mengutip pula melalui jalur Sa'id, dari Qatadah, dari Anas 
-sama

sepertinya- disertai tambahan, o'idt k; t y'a e.|i ,bJb i.i AA

(Abu Thalhah berkata, "Keluarlah dan lihat suara apaknh ini".).
Pada pembahasan tentang tafsir dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari

Anas disebutan, ii 'i6 t'jrtt 6i t ja :';ir '&|y :,Sui S"i iE \t

F *7 Qibaaiba seorang laki-taki datang dan berkata, "Apakah

telah sampai berita kepada kalian? " Mereka berkata, "Apakah itu? "
Laki-laki itu berknta, "Khamer telah diharamkan'). Mungkin laki-
laki ini adalah orang yang disuruh mengumumkan dan mungkin juga

orang lain yang mendengar pengumuman, lalu masuk kepada mereka

dan mengabarkan berita itu.

Kemungkinan Anas keluar, lalu mendapatkan berita dari laki-

laki yang mengumumkan itu. Namun, dia menyebutkan melalui jalur

lain bahwa laki-laki tersebut berdiri di depan pintu dan menyebutk'an

kepada mereka pengharamannya. Melalui jalur lain disebutkan, 'lti(i

& ,;t'u ry ,iui il?o E :riii ,';Ar *? tS :Sua v:j *'u o\i

&i * ;r2j ,zbrJr *j * ?nt grlon datang kepada kami dari sisi

Nabi kami dan berkata, "Khamer telah diharamkan." Kami berkata,
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"Apa yang engkau katakan?" Dia berkata, "Aku mendengarnya dari

Nabi SAW'sesaat yang lalu. Dari sisinya aku datang kepada kamu".).

G'i, ,'di u" p :a;,* i.1',Sul (Abu Thalhah berkata, "Berdirilah

wahai Anas, dan tumpahkanlah".). Asal kata faharriqhaa adalah

arriqhaa,lalu huruf hamzah diganti menjadi ha'.Demikian pula kata

faharaqaha. Terkadang kata ini dilafalkan menggunakan huruf

hamzah dan a/f sekaligus, tetapi sangat jarang. Hal ini sudah

dipaparkan lebih detail pada pembahasan tentang bersuci. Dalam

riwayat Anas pada pembahasan tentang tafsir disebrtq 'fa ariqhaa',.

Dalam riwayat Abdul Azizbrnshuhaib disebutkan, JUJi fJr i!.,1i :t./tii

'di rJ- (Mereka berkata,

Anas".). Hal ini dipahami bahwa yang berbicara adalah Abu Thalhah

dan yang lain menyetujuinya, maka perintah untuk menumpahkan itu

dinisbatkan kepada mereka semuanya. Pada riwayat kedua di bab ini

disebutkan dengan kata 'akfi'ha' (balikkanlah), dan ini semakna

dengan 'tumpahkan'. Asal kata al ilcfaa' adalah memiringkan.

Kemudian dalam bab "Boleh Menerima Berita Satu Orang"

disebutkan melalui riwayat lain dari Malik -sehubungan hadits ini-, p

,P ,b\ W.-*' n f'k di & :;i's6 ,u'fo l4t e,b il
o}:kr (Berdirilah kepada bejana ini dan pecahkan. Anas berkata,

"Aku berdiri menuju bejana yang terbuat dari batu milik kami, lalu

aku memulailnya dengan bagian bawahnya hingga pecah). Hal ini

tidak menafikan riwayat-riwayat yang lain, bahkan mungkin

dipadukan bahwa dia menumpahkan isinya dan sekaligus

memecahkan bejananya. Atau dia menumpahkan sebagian dan

memecahkan sebagian yang lain.

Ibnu Abdil Barr menyebutkan bahwa Ishaq bin Abu Thalhah

menyendiri dalam menukil riwayat dari Anas tentang pemecahan

bejana. Sementara Abdul Aziz bin Shuhaib, Humaid, dan sejumlah

periwayat yang tsiqah (terpercaya) meriwayatkan hadits secara
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lengkap dari Anas. Sebagian mengutipnya dengan redaksi yang

panjang dan sebagian lagi meringkasnya, tetapi mereka tidak

menyebutkan, kecuali menumpahkan saja. Adapun Mihras adalah

bejana yang terbuat dari batu dan dilubangi. Terkadang bejana ini
besar dan terkadang pula kecil, sehingga mudah digunakan

memecahkan yang lain. Seakan-akan dia tidak menemukan alat lain

untuk memecahkan, kecuali bejana tersebut. Atau dipecahkan

menggunakan alat untuk menumbuk, seperti alu dan disebut sebagai

mihras dalam konteks majaz.

Dalam riwayat Humaid dari Anas yang dikutip Imam

Ahmad, J*:J p ,p ,rii6 6 arl (Demi Allah, mereka tidak

mengatakan, "Hingga kita melihat dan bertanya".). Dalarn riwayat

Abdul Aziz bin Shuhaib pada pembahasan tentang tafsir disebutkan,

,Y"jt f ril. th't*tt \ W $i C Ar7 {nemi Allah, mereka tidak

bertanya tentangnya dan tidak pula mengecek kembali setelah berita

laki-laki tersebut). Pada pembahasan tentang perbuatan aniaya

disebutkan, **St & e ctyo (Maka ia mengalir di jalan-jalan

Madinah). Hal ini menunjukkan bahwa semua kaum muslimin yang

memiliki khamer menumpahkan khamer miliknya hingga mengalir di
parit-parit Madinah karena banyaknya. Al Qurthubi berkata,

"Keterangan tambahan ini dijadikan pegangan mereka yang

mengatakan bahwa khamer terbuat dari selain anggur tidak najis,

sebab beliau SAW melarang buang hajat di jalan-jalan, sekiranya

khamer tersebut najis tentu beliau SAW tidak akan menyetujui

perbuatan mereka menumpahkafllya di jalan-jalan hingga mengalir.

Sebagai j awabannya, maksud menumpahkan adalah memasyarakatkan

pengharamanrrya. Apabila hal itu tersebar, maka akan lebih berkesan.

Oleh karena itu, ditempuh kerusakan yang paling ringan untuk

mendapatkan maslahat yang besar. Mungkin juga khamer itu hanya

ditumpahkan pada jalan yang miring sehingga mengalir ke tempat-

tempat berkumpulnya air, rerumputan, atau tanah rendah. Hal ini
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diperkuat apa yang diriwayatkan Ibnu Mardawaih dari hadits Jabir
dengan sanad yangjayyid (bagus) tentang kisah penumpahan khamer,

$71 f. rj1 
'clfi;t ;, |.*hti (Ia mengalir hingga terkumpul di

lubuk lembah). Berpegang kepada makna umum perintah menjauhinya
sudah cukup menjadi dalil tentang kenajisannya."

,i\)i (Aku berkata kepada Anas). Orang yang berkata di

sini adalah Sulaiman At-Taimi, bapak daripada Mu'tamir. Kalimat,
"Abu Bakar bin Anas berkata, 'la adalah khamer mereka,,'
ditambahkan Imam Muslim melalui jalur lain, "pada saat itu.,,
Sedangkan kalimat, "Anas tidak mengingkari", ditambahkan Imam
Muslim, "Tentang itu." Maksudnya, Abu Bakr bin Anas hadir saat
Anas menceritakan hadits itu. seakan-akan Anas ketika itu tidak
menceritakan kalimat tambahan ini, baik karena lupa atau sengaja
untuk meringkas. Oleh karena itu, anaknya (Abu Bakar)
menyebutkannya dan Anas pun menyetujuinya. Sementara telah
dinukil keterangan yang menyatakan Anas menyebutkannya pula
seperti akan disebutkan.

€r1bi ,-fr. ,!bj (Sebagian sahabatku menceritakan

kepadaku). Orang yang berkata adalah Sulaiman At-Taimi. Bagian'ini
disebutkan dengan sanad yang maushul melalui sanad di awal iradits.
Imam Muslim telah mengutip jalur ini secara tersendiri dari
Muhammad bin Abdul A'la, dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari
bapaknya, dia berkata, "sebagian orang yang bersamaku menceritakan
kepadaku bahwa dia mendengar Anas berkata, 'Ia adalah khamer
mereka saat itu'." Kemungkinan Anas menyebutkan kalimat itu, tetapi
tidak didengar oleh Sulaiman. Atau Anas menyebutkannya di
pertemuan lain dan dihapal oleh laki-laki yang menceritakannya
kepada Sulaiman. Kemungkinan laki-laki yang dimaksud adalah
Bakar bin Abdullah Al Muzani, sebab riwayatnya pada akhir bab di
atas mengindikasikan ke arah itu. Namun, mungkin juga yang
dimaksud adalah Qatadah. Setelah beberapa bab akan disebutkan
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melalui jalurnya dari Anas dengan redaksi, '}At )1\ 61iJ 6\t

(sesungguhnya kami saat itu menganggapnya sebagai khamer). Hal
ini menjadi dalil paling kuat yang menunjukkan bahwa khamer adalah

nama semua yang memabukkan, baik terbuat dari anggur, air

rendaman anggur, kurma, madu, maupun yang lainnya. Adapun klaim

sebagian orang bahwa khamer pada hakikatnya adalah air anggur dan

jika digunakan untuk selainnya hanya dalam arti majaz. Jika diterima

dari segi bahasa, maka menjadi konsekuensi yang berpendapat

demikian untuk membolehkan menggunakan satu kata untuk makna

hakikat dan majaz. Sementara para ulama Kufah tidak

memperbolehkan yang demikian. Adapun dalam tinjauan syariat,

khamer adalah makna yang sebenamya (hakikat) pada segala sesuatu

berdasarkan hadits, "Semua yang memabukkan adalah khamer."

Barangsiapa berpendapat bahwa dalam kalimat ini terkumpul makna

yan9 sebenarnya dan makna majaz, maka konsekuensinya dia

membolehkannya.

',.iri ,!:o (Yusuf menceritakan kepadaku). Dia adalah Ibnu

Abu Mi'syar Al Bara'. Dia lebih diikenal dengan nama panggilannya

daripada nama aslinya. Dia juga dipanggil Al Qaththan. Namun, Al
Barra' lebih masyhur dibanding yang lainnya. Profesinya sebagai

pembuat anak panah sehingga disebut barra' (pembuat anak panah dan

lainnya). Dia berasal dari Bashrah dan tidak memiliki riwayat dalam

Shahih Bukhari selain hadits ini serta satu hadits lain pada

pembahasan tentang pengobatan" Kedua riwayat itu hanya sebagai

riwayat pendukung. Dia dianggap lemah oleh Ibnu Ma'in dan Abu

Daud, tetapi dinyatakan tsiqah (terpercaya) oleh Al Maqdami. Sa'id

bin Ubaidillah adalah nama kakeknya Jubair bin Hayyah, dan

dinyatakan tsiqah oleh Ahmad dan Ibnu Ma'in. Al Hakim

menyebutkan dari Ad-Daruquthni, "Ia tidak kuat." Dia tidak memiliki
riwayat pula dalam Shahih Bukhari selain hadits ini dan satu hailits

lain yang sudah disebutkan pada pembahasan tentangjizyaft (upeti).

FATTIUL BAARI - 429



diharamkan dan khamer saat itu adalah busr). Demikian

diriwayatkan Abu Mi'syar secara ringkas. Al Ismaili
meriwayatkannya melalui jalur Rauh bin Ubadah, dari Sa'id bin
Llbaidillah melalui sanad ini dengan redaksi yang panjang. Adapun

lafazhnyadari Anas, G @ €r6bl'o: csi 
"b 

*n ,rat'iij lt
Ht ,*,"i t+.t?'t ,r;.-Sr 'if Jt S tt+U:l ,'& &/, We '1-l:-1

lprj @engharaman khamer diturunkan, maka qku masuk kepada

beberapa orang sahabatku sementara khamer itu berada di hadapan

mereka, aku pun memukulnya [menendangnyal dengan kakiku seraya

berkata, "Pergilah, sungguh telah turun pengharaman khamer", dan

minuman mereka saat itu adalah busr dan tamr). Seakan-akan

perbuatan ini dilakukan Anas setelah dia keluar dan menden'gar

pengumuman tentang pengharaman khamer, maka dia kembali: dan

mengabarkannya kepada mereka.

Dalam riwayat Abu Ashim melalui jalur lain dari Anas, rtittti

*p io',*,;t, jl t ,jl/."'?l * 7 r ri.vi 2,'fi.'Sirt',_ea.'b:;t'qt:Pl
<r$ti 'H, 6D ?i-'; ,i,6 ,:rL,j (Mereka menumpahkan minuman,

lalu sebagian berwudhu dan sebagian mandi. Setelah itu mereka

menggunakan minyak wangi Ummu Salamah, lalu datang kepada

Nabi SAW. Ternyata saat itu beliau sedang membaca ayat,
"Sesungguhnya khamer dan judi".). Hal ini dijadikan dalil bahwa

dahulu minum khamer halal tanpa ada batasan waktu, lalu
diharamkan. Sebagian mengatakan yang mubah (boleh) adalah mindm

dan bukan mabuk yang menghilangkan akal. Abu Nashr bin Qusyiriri
menyebutkan hal dalam tafsimya dari Qaffal, tetapi, 'dia

menyanggahnya. An-Nawawi tampak berlebihan dalam kitab Syarh

Muslim seraya berkata, "Apa yang dikatakan sebagian orang yang

dangkal ilmunya bahwa mabuk senantiasa diharamkan adalah

pernyataan batil tidak berdasar. Allah berfirman dalam surah An-
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Nisaa' ayat 43, o,jfi 6 t.Jfr ,? ,s:G.:,'Cii;ibt $.F I gangantah

knmu shalat, sedang knmu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu
mengerti apa yang kamu ucapkan), sebab konsekuensinya adalah
mabuk hingga batas tersebut. Mereka pun dilarang melakukan shalat
dalam kondisi demikian dan tidak pada kondisi lainnya. Hal ini
menunjukkan yang demikian benar-benar terjadi. Ini dikuatkan kisah
Hamzah dengan dua ekor onta, seperti yang telah disebutkan.,,

Atas dasar ini, apakah ia mubah menurut hukum asalnya atau
diperbolehkan syara' lalu dilarang? Dalam hal ini ada dua pendapat
ulama. Pendapat yang lebih kuat adalah yang pertama. Kemudian
hadits ini dijadikan dalil bahwa minuman yang terbuat dari selain
anggur disebut juga khamer. Pembahasan tentang ini akan dijelaskan
pada bab "Khamer adalah yang Menutupi Akal." Faidah lain dari
hadits itu bahwa khamer yang dibuat dari selain anggur tetap haram
diminum meskipun sedikit sebagaimana minuman yang terbuat dari
anggur juga diharamkan selama minuman itu memabukkan jika
diminum dalam kadar yang banyak, karena dari perintatr menjauhi
khamer, para sahabat memahami pengharaman semua jenis yang
dibuat untuk mabuk-mabukan. Inilah yang menjadi pendapat jumhur
ulama di kalangan sahabat maupun tabi'in. Namun, para ulama
madzhab Hanafi dan yang sependapat menyelisihi hal ini. Mereka
berkata, "Minuman yang terbuat dari anggur diharamkan baik sedikit
maupun banyak, kecuali bila dimasak 

-menurut 
perincian seperti

yang akan dijelaskan pada bab tersendiri- sesungguhnya ia halhl.,,
Ijma'menyebutkan bahwa khamer yang terbuat dari anggur hukumnya
haram, baik sedikit maupun banyak. Adapun illat (alasan hukum)
pengharaman yang sedikit, karena yang sedikit itu dapat mendorong
untuk minum lebih banyak. Ini menjadi konsekuensi logis bagi
mereka yang membedakan hukum antara minuman (khamer) terbuat
dari anggur dengan yang terbuat dari selainnya. Dimana mereka
berkata tentang minuman yang terbuat dari anggur, "Diharamkan baik
yang sedikit maupun banyak 

-seperti 
akan dijelaskan- dan yang
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terbuat dari selain anggur tidak diharamkan, kecuali kadar yang bisa
memabukftan. Adapun yang kurang daripada itu, maka tidak haram."
Mereka membedakan hukum keduany4 karena rulmanya berbeda
meskipun illat-nya sama-sama ditemukan pada keduanya.

Al Qurthubi berkata "Ini tennasuk qiyas (analogl) yang pahng

tinggr, karena terjadi kesamaan antara hukum cabang dan hukum asal

dalam semua sifat-sifatnya. Ditambah lag kesesuainnya dengan

makna zhatrir nash-nash yang shahih."

Imam Syaf i berkata, "Sebagran orang berkata kepadaku,
'Khamer adalah haram dan semua minuman yang memabukkan

adalah haram, den yang memabukkan itu tidak diharamkan hingga
membuat mabulq dan orang yang meminumnya tidak dijatuhi
hukuman'. Saya berkata" 'Bagaimana engkau menyelisihi keterangan
dari Nabi SAW, dari Umar, dari Ali, dan tidak seorang pun di antara

satrabat yang menyelisihinya?' Dia berkat4 'Kami telah
meriwayatkannya dari {Jmar'. Aku berkata, 'Dalam sanad-nya
terdapat periwayat yangmajhul (tidak diketahui) sehingga tidak dapat

dijadikan dalil." Al Baihaqi berkat4 "Maksudnya adalah riwayat Sa'id
bin Dzi La\ralr, bahwa dia minum dari tempat minum yang terbut dari
kulit milik lJmar, lalu dia mabuk, maka Umar mencambuknya. Orang
itu berkata, 'Sesungguhnya aku minum dari tempat minum milikmu'.
Umar berkata, 'Aku memukulmu karena engkau mabuk'. Namirn,

Sa'id yang disebutkan dalam riwayat ini dikatakan oleh Imam Bukhari
dan selainnya sebagai periwayat yang tidak dikenal." Al Baihaqi juga

berkata" "Sebagian mengatakan dia adalah Said bin Haddan. Namun,
ini tidak benar." Al Baihaqi menyebutkan hadits-hadits tentang

menghilangkan pe,ngaruh nabidz (rendaman sesuatu) dengan

menarnbahkan air. Di antaranya hadits Hammam bin Al Harits dari
LImar, "Sesungguhnya dia berada dalam suatu perjalanan, lalu
didatangkan nabidz dan dia meminumnya hingga raut mukanya

berkerut, lalu berkat4 'Sesungguhnya nabidz Tha'if memiliki
campuran', maka dia minta dibawakan air dan menuangkan
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kepadanya, lalu meminumnya." Sanad riwayat ini cukup kuat serta

merupakan riwayat paling shahih yang dinukil tentang itu. Namun,

tidak ada keterangan tegas bahwa ia mencapai tingkat yang

memabukkan. Seandainya telah mencapai tingkat memabukkan, maka

menuangkan air kepadanya tidak akan menghilangkan keharamarurya.

Ath-Thahawi mengakui hal ini dan berkata, "Sekiranya telah

mencapai tingkat haram, maka tidak akan berubah meskipun

pengaruhnya hilang dengan ditambahkan air. Dengan deriiikian,

sebelum minuman itu ditambah air, maka statusnya tidak haram."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apabila tidak mencapai kadar yang

memabukkan, maka tidak ada perbedaan tentang diperbolehkannya

meminum baik sedikit maupun banyak. Hal ini menunjukkan kerutan

wajah Umar disebabkan selain perkara yang memabukkan. Al Baihaqi

berkata, "Memahami bahwa mereka khawatir jika minuman tersebut

berubah dan semakin kuat pengaruhnya, maka mereka

memperbolehkan menuangkan air agar tidak semakin keras, adalah

lebih baik daripada memahami bahwa minuman itu telah mencapai

tingkat yang memabukkan sehingga ditambah air. Hal ini karena

percampurannya dengan air tidak akan menghilangkan statusnya yang

memabukkan selama ia telah mencapai tingkat yang memabqlkan."
Mungkin alasan penuangan air adalah karena minuman itu terasa

masam, maka Umar mengerutkan wajahnya ketika meminumnya.

Nafi' berkata, "Demi Allah, Umar tidak mengerutkan wajahnya

karena unsur yang memabukkan dalam minuman ketika mencicipinya,

tetapi minuman itu terasa seperti cuka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat kedua ini diriwayatkan An-

Nasa'i melalui sanad yang shahih. Al Atsram meriwayatkan dari Al
Auza'i dan Al Umari, bahwa Umar menambahkan air dalam minuman

itu, karena terlalu manis. Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin kedua

riwayat ini dipahami dalam dua kondisi berbeda. Kejadian ini adalah

saat Umar tidak mengerutkan wajahnya ketika meminumnya. Adapun
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ketika dia mengerutkan wajahnya adalah disebabkan rasa masam

minuman itu.

Ath-Thahawi menguatkan madzhab mereka dengan riwayat
yang dia kutip dari An-Nakha'i, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud,
tentang sabdanya, "Semua yang memabukkan adalah haram", dia
berkata, "Ia adalah minuman yang memabukkan." Namun, ditanggapi

bahwa riwayat itu lemah karena hanya diriwayatkan oleh Hajjaj bin
Arthah dari Hammad bin Abi Sulaiman, dari An-Nakha'i, sementara

Hajjaj adalah seorang periwayat yang lemah dan mudallis. Al Baihaqi
berkata, "Riwayat ini disebutkan kepada Abdullah bin Al Mubarak,
maka dia berkata, 'Ini batil'." Kemudian dia meriwayatkan melalui
sanad yang shahih dari An-Nakha'i, dia berkata, "Apabila seseorang

mabuk karena. suatu minuman, maka tidak boleh meminumnya
kembali selamanya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat ini juga
dikutip An-Nasa'i melalui sanad yang shahih. An-Nasa'i
meriwayatkan dari Ibnu Al Mubarak, dia berkata, "Aku tidak pernah

mendapatkan keringanan dalam hal ini melalui jalur yang shahih,

kecuali dari An-Nakha'i yang berasal dari perkataannya." i i

An-Nasa'i dan Al Atsram meriwayatkan dari Khalid bin Saad

dari Abu Mas'ud, dia berkata , gG U}A'F Pt *v rt, e 4t Wj * "4 ili b yin'db ,7 :)G r$ irTi :,pi '& yuilt ;y f)
a? (Nabi SAW merasakan haus saat thawaf, maka diberikan

lcepadanya nabidz di wadah dan wajah beliau SAW berkerut, maka

dileatakan, 'Apaknh ia haram?' Beliau bersabda, 'Tidak, berilan
lrepadaku wadah yang berisi air zamzam'. Lalu beliau menuangkan

kepadanya dan meminumnya).

Al Atsram berkata, "Hadits ini dijadikan dalil ulama Kufah
untuk mendukung madzhab mereka, tetapi sesungguhnya tidak'.ada

dalil di dalamnya, karena mereka sepakat bahwa nabidz yang sangat

keras rasanya dan belum dimasak, maka tidak halal diminum. Apabila
mereka mengatakan batrwa yang diminum Nabi SAW termasuk
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bagian ini berarti mereka menisbatkan kepada Nabi SAW telah

minum minuman yang memabukkan. Kita berlindung kepada Allah
dari hal itu. Adapun jika mereka mengatakan bahwa beliau SAW

mengerutkan wajahnya, karena rasanya yang masam, maka tidak ada

dalil bagi mereka dalam riwayat itu, sebab naqi'(air rendaman kurma)

bila tidak terasa keras, maka yang sedikit maupun yang banyak adalatr

halal menurut kesepakatan. Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits Abu
Mas'ud tersebut telatr dinyatakan lemah oleh An-Nasa'i, Ahmad,

Abdurrahman bin Mahdi, dan selain mereka, karena hanya

diriwayatkan Yahya bin Yaman, seorang periwayat yang lemah.

Kemudian An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Al Mubarak, dia

berkata, "Aku tidak pernah mendapatkan keringanan padanya melalui
jalur yang shahih, kecuali dari An-Nakha'i yang berasal dari
perkataannya."

4. Khamer yang Terbuat dari Madu, yaitu Bit'u

)''5U-"1 ttl,:Jui (Lt;,ilt * ,ii ; E(, I:L :!p. lG1

.*Jt \ ,lr{,3-v 'rjui 
'iL 6:L"15'rrtrltsr ;.r lG, .y;6.

Ma'an berkata: Aku bertanya kepada Malik bin Anas tentang

Al Fuqqa', dia berkata, "Apabila tidak memabukkan maka tidak
mengapa." Ibnu Ad-Darawardi berkata, "Kami bertanya tentangnya,

maka mereka menjawab, 'Ia tidak memabukkan, tidak apa-apa'."

,4w;.t *,.
a-t i. t I z

.,I^4 dl)l d_f -lt 
o.-.?tr

.c 6, o, o'.7. / o,

F)l P ,.1 
'aA-' 

6-.1 ;
,'Jw ,dt f *j *?rt

tt'Si 7t; 'jr

,J*

z).

JP
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\t ,*r'^sG'oi ;1t *';'* ;) g?i i,Su',s),!) *
i ri- dt f *', ,Y \t * ,'t Jr.,'S'," ,iu ra*

,&, *\t*I-;u' Ji, lw -'ii.F-#t bi;:ttj,JJJ:
' t,.rt;'*'Siqt;F

5585. Dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdirrahman,

sesungguhnya Aisyah berkata, "Rasulullah SAW ditanya tentang

bit'u, maka beliau bersabda, 'Semua minuman yang memabul<kan,

maka ia adalah lraram'."

5586. Dari Az-Zvhi, dia berkata: Abu Salamah bin

Abdurrahman mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Aisyah RA

berkata, "Rasulullah SAW ditanya tentang bit'u 
-yaitu 

nabidz madu

yang biasa diminum penduduk Yaman- maka Rasulullatr SAW

bersabda, 'Semua minuman yang memabukkan, maka ia adalah

haram'."

ia ?" ,k :t J;r'oi *y U 'it ;.* ,Jo "A/!)t ,Fi
',*t;; I oc; .e';t e ri :(.nt G r:f 't ,Js'"l-i

.;$tietV
5587. Dari Az-Zuhi, dia berkata: Anas bin Malik

menceritakan ke'padaku, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,

"Janganlah knmu membuat nabidz di dubba', dan jangan pula di

muzaffat." Adapun Abu Hurairah biasa mengikutkan kepadanya

fuantam darrnaqir."
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Keterangan Hadits:

(Bab khamer yang terbuat dari madu, yaitu bit'u). Bit'u/Bat,u
adalah khamer yang terbuat dari madu dalam bahasa Yaman.

Lw * ,,5 ; 
'cilti'iji., :"i3 Jtti (Ma,an berknta, ,Aku

bertanya kepada Anas bin Malik tentang Fuqqa"'). Ma'an yang
dimaksud adalah Ibnu Isa. Fuqqa' adalah salah satu jenis minuman,
yang kadang terbuat dari madu, tetapi lebih sering dibuat dai zabib
(anggur kering). Hukumnya sama seperti hukum minuman lain, yaitu
diperbolehkan selama rasanya belum berubah menjadi keras.

9. 'dt >r! '#" n r1t :Jtii (Beliau berkata, ,,Jika tidak

memabukkan, maka tidak apa-apa".). Maksudnya, apabila
memabukkan, maka haram hukumny4 baik sedikit maupun banyak.

lss\jr1lr U.t 
',:rti 

(Ibnu Ad-Darawardi berknta). Dia adalah

Abdul Aziz bin Muhammad. Riwayat ini berasal dari Ma'an bin Isa
dari Malik.

g; '1,l;. L:#- I tjui (Merela berkata, ,,fa fidak

memabukkan, tidak apa-apa"./. Saya tidak mengetatrui siapa yang
ditanya Ad-Darawardi tentang hal ifu. Namun, secara zhahir mereka
adalah para ahli fikih kota Madinah di zamannya. Dia sempat

bersama-sama Malik dalam menimba ilmu dari sejumlatr guru Imam
Malik di Madinah. Hukum/rzqqa' adalah seperti jawaban yang mereka
berikan, karena ia tidak disebut frqqo'melainkan sebelum rasihya
menjadi keras. Atsar ini disebutkan Ma'an bin Isa Al Qazzaz dalam
kitab Al Muwatha'sebagai salah satu pendapat Imam Malik. Ia telah
sampai kepada kami melalui ijazah (izin untuk diriwayatkan).
Sebagian pensyarah shahih Bukhari melakukan kelalaian ketika
mengatakan, "Sesungguhnya Ma'an bin Isa termasuk guru Imam
Bukhari. Dengan demikian, ia memiliki hukum maushul. Padatral

Imam Bukhari tidak bertemu Ma'an bin Is4 sebab Ma'an meninggal
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di Madinah saat Imam Bukhari masih berada di Bukhara dalam usia 4

tatrun.

Seakan-akan Imam Bukhari bermaksud menyebutkan atsar ini
pada judul bab untuk menjelaskan bahwa 'sesuatu yang memabukkan

dalam kadar yang banyak, maka sedikitnya juga tetap haram', jika

minuman itu asalnya adalah minuman yang memabukkan. Apabila

kadar yang banyak pada kondisi tersebut tidak memabukkan, maka

tidak haram, baik yang sedikit maupun yang banyak. Sebagaimana

apabila seseorang membuat jus anggur dan meminumnya saat itu juga.

Ct *'$ lOitanya tentang bit'u). Syu'aib menambahkan dari

Az-Zuhi 
-yakni 

hadits kedua pada bab di atas-, "Ia adalah nabidz

madu, dan penduduk Yaman biasa meminumnya." Serupa dengannya

dalam riwayat Abu Daud dari Az-Zubaidi, dai Az-Ztthi. Secara

zhahir penafsiran ini berasal dari perkataan Aisyah RA. Namun,

kemungkinan juga berasal dari para periwayat sesudahnya. Dalam

riwayat Ma'mar dali Az-Zuhri yang dikutip Imam Ahmad sama

seperti riwayat Malik, tetapi dia berkata di bagian akhirnya, V $ti
Jjt 6t'u adalah nabidz madu). Hal ini sangat jelas menunjukkan

kemungkinan bahwa kalimat itu berasal dari para periwayat, karena

kebanyakan ada di akhir hadits.

Imam Muslim meriwayatkan hadits ini dari Ma'mar, tetapi

tidak mengutip redaksinya. Saya tidak juga menemukan keterangan

tegas tentang nama orang yang bertanya dalam hadits Aisyah RA,

tetapi saya mengira ia adalatr Abu Musa Al Asy'ari. Pada pembahasan

tentang peperangan disebutkan dari jalur Sa'id bin Abi Burdah, dari

bapaknya, yf|'* il;i dar ,)l-ti *t *ht ,P o$bt ,?i g.17

v :i;j.gt-Uli ?," #k ,iA ,')tstillr ,jti rr, 6 ,i6i q|g
at V 'i6 tB' (Dari Abu Musa, sesungguhnya Nabi SAW

mengutusnya ke Yaman, makn dia bertanya kepadanya tentang

minuman yang dibuat di sana, beliau bertanya, "Apakah minuman
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itu?" Dia menjawab, "Bit'u dan Mizru." Beliau pun bersabda,
"Semua yong memabukkan adalah haram." Aku berkata kepada Abu

Qatadah, "Apakah bit'u itu?" Dia menjawab, "Nabidz madu").
Riwayat ini terdapat dalam Shahih Muslim melalui jalur lain dari Sa'id

bin Abi Burdah dengan redaksi, & *.tO e "*1 lt J?t 6- ,',:,J;i

,P J[fi:ntt *t c )iJrs ,'r:s- ;, *" F 'n et ,.;#urt)"1;t:bJ

;sli :,)tit ,*1f s F et* ,pi *i rt; il' e',;t tt€i ,i,6 ,";x-

. J F ,f Afu berkata, "Vf/ahai Rasulullah, berilah kami fatwa
tentang dua minuman yang biasa kami buat di Yaman; Bit'u yang
terbuat dari madu direndam hingga rasanya terasa keras, dan mizru
yang terbuat daripada gandum danjagung direndam hingga rasanya
terasa keras." Dia berkata, "Adapun Nabi SAW diberi kemampuan
mengucapkan kalimat yang singkat namun padat malcnanya dan
intisarinya. Beliau bersabda, 'Aku melarang semua yang
memabukknn'."). Dalam riwayat Abu Daud terdapat penegasan batrwa
penafsiran katabit'uberasal dari Nabi SAW, {f ir' ,J2 ir' j:Jr:r'CA

sri ,jri ,ii:ltti r , ni 'lrii ,!;.jr sri :jLii ,S:At b iV V *i
7? fr F 'oi a;ri ';i ,Jti 'j .':;"s, fn* u"nonyi kepada

Rasulullah sAW tentang minuman yang terbuat dari madu, beliau
bersabda, "Ia adalah bit'u", aku berkata, "Dan minuman yang
terbuat dari gandum dan jagung", beliau bersabda, "Itu adalah
mizru." Kemudian beliau bersabda, "Beritahukan kepada kaummu
bahwa setiap yang memabukknn adalah haram"). Lall Abu Wahb Al
Jisyani bertanya tentang sesuatu yang tidak ditanyakan Abu Musa.
Imam Syaf i dan Abu Daud meriwayatkan dari haditsnya bahwa ia
bertanya kepada kepada Nabi SAW tentang mizru, maka beliau
menjawab dengan sabdanya, "setiap yang memabukkan adalah
haram." Riwayat ini merupakan penafsiran maksud perkataannya
dalam hadits pada bab di atas, yaitu setiap minuman yang membuat
mabuk. Maksudnya, bukan pengkhususan pengharaman pada.saat
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mabuk saja, tetapi jika ada unsur yang memabukkan maka haram

meminumnya meskipun yang meminum tidak mabuk. Dari kalimat

tersebut diketahui bahwa pertanyaan itu berkenaan dengan hukum

bit'u bukan tentang kadar yang memabukkan, karena sekiranya

penanya maksudkan hal itu niscaya dia akan berkata, "Beritahukan

kepadaku apa yang halal darinya dan apa yang diharamkan." Inilah

yang dikenal dari lisan bangsa Arab ketika mereka bertanya tentang

jenis, maka mereka berkata misalnya, "Apakah ini bermamfaat atau

mendatangkan mudharat?" Adapun jika bertanya tentang kadar

niscaya berkata, "Berapa yang diambil darinya?"

Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa seorang mufti

menjawab melebihi apa yang ditanyakan selama hal itu dibutuhkan

oleh sipenanya. Faidah lainnya adalah pengharaman semua yang

memabukkan, baik dibuat dari anggur atau selainnya. Al Maziri

berkata, "Mereka sepakat bahwa jus anggur sebelum rasanya menjadi

keras, maka halal hukumnya, tetapi apabila rasanya menjadi keras dan

melampaui batas wajar serta tampak seperti mentega, maka haram

hukumnya, baik sedikit ataupun banyak. Adapun jika ia berubah

dengan sendirinya, maka halal diminum menurut tjma'. Patut

diperhatikan tentang pergantian hukum-hukum ini dalam minuman-

minuman tersebut. Tampak adanya indikasi keterkaitan satu sama lain.

Hal itu menunjukkan pula bahwa illat (alasar. penetapan hukum)

pengharaman adalah sifat memabukkan, maka setiap minuman yang

memiliki pengaruh memabukkan, maka haram diminum, baik sedikit

maupun banyak."

Kesimpulan hukum (istimbath) yang disebutkan Al Maziri

telah disebutkan secara tegas pada sebagian jalur hadits. Dalirm

riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i serta dinyatakan shahih oleh Itnu

Hibban dari Jabir, dia berkata , iiJi r; ,'nUi *V \'.S, I' J:F)'Jti

fr; '# i!)! \asulullah SAW bersabda, "Apa yang banyalotya

memabukkan, maka sedikitnya iuga haram".). An-Nasa'i
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meriwayatkan seperti itu dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari
kakeknya. Sanad-nya hingga Amr adalah shahih. Dalam riwayat Abu
Daud dari hadits Aisyah --dinisbatkan kepada Nabi SAW-, frk
it? 4',;ar )Sa bljt V 'r<,i ui iri getiap yans memabukkan

adalah haram, dan apa yang memabukkan satu faraq darinya, maka

segenggam tangan pun tetap haram). Ibnu Hibban dan Ath-Thahawi
meriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash dari bapaknya,

dari Nabi SAW, 'rr:"i t, ,y * fWt Aru mehrang kalian [minumJ

yang memabukkan meskipun sedikit). Ath-Thahawi mengakui
keakuratan hadits-hadits di atas, tetapi dia berkata, ,'para ulama
berbeda dalam memahami hadits-hadits tersebut. Sebagian berkata,
'Maksudnya, adalah jenis yang memabukkan'. Sebagian lagi berkata,
'Maksudnya, adalah apa yang membuat mabuk'. pandangan ini
dikuatkan bahwa pembunuh tidak dinamakan pembunuh fingga dia
melakukan pembunuhan." Lalu dia berkata, "Hal ini didukung pula
oleh hadits Ibnu Abbas yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, U?

7t? F ',y #t: ,a:;ii @i ;;lt (alat mengharamkan khamer

yang sedikit maupun yang banyak, dan sifat memabukkan dari semua
minuman). Saya (Ibnu Hajar) katakan, ia adalah hadits yang
diriwayatkan An-Nasa'i dan para periwayatnya tsiqah. Hanya saja
te{adi perbedaan tentang apakah ia memiliki sanad yang lengkap atau
terputus, dan apakah ia marfu'(langsung kepada Nabi SAW) ataukah
mauquf (tidak sampai kepada Nabi SAW). Kalaupun hadits itu
dikatakan shahih, Imam Ahmad dan selainnya telah mengukuhkan
bahwa redaksinya yang benar adalah 'r<:,$ (yang memabukkan)

bukan '$A. Jika dikatakan bahwa kata 'i(i)r juga akurat, maka

dikatakan bahwa ia adalah saatu hadits dengan makna yang memiliki
beberapa kemungkinan. Bagaimana ia bisa menentang cakupan umum
hadits-hadits di atas yang shahih dalam jumlah yang banyak?
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Disebutkan juga dari Ali yang dikutip Ad-Daruquthni, dari

Ibnu Umar yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dan Ath-Thabarani, dari

Khawwath bin Jubair yang dinukil Ad-Daruquthni, Al Hakim, dan

Ath-Thabarani, dan dari Zaid bin Tsabit yang disebutkan Ath-

Thabarani, tetapi sanadnya masih diperbincangan. Hanya saja hadits-

hadits ini menambah kuat hadits-hadits terdahulu. Abu Al Muzhaffar

bin As-Sam'ani --dahulu ulama madzhab Hanafi, lalu berpindah ke

madzhab Syaf i- berkata, "Telah disebutkan riwayat-riwayat dari

Nabi SAW yang mengharamkan sesuatu yang memabukkan

-kemudian 
dia mengutip hadits-hadits tersebut- dan riwayat-

riwayat tentang itu cukup banyak dan tidak ada legitimasi bagi

seseorang berpaling darinya dan berpendapat yang menyelisihinya.

Sesungguhnya ia adalah dalil-dalil qath'i." Dia melanjutkan, "Para

ulama Kufah telah tergelincir dalam masalah ini. Mereka mengutip

riwayat-riwayat yang memiliki cacat dan tidak bisa menentang

riwayat-riwayat tersebut dari sisi manapun. Barangsiapa menduga

Rasulullah SAW telah minum sesuatu yang memabukkan, maka ia

telah menanggung dosa besar. Hanya saja yang diminum Nabi SAW

sesuatu yang manis dan tidak memabukkan. Tsumamah bin Hazn Al
Qusyairi pemah bertanya kepada Aisyah RA tentang nabidz, maka

Nabi SAW memanggil seorang perempuan Habasyah dan berkata,

'Tanyalatr perempuan ini, karena dia yang biasa membuat nabidz

untuk Rasulullah SAW'. Perempuan itu berkata, 'Aku biasa

membuatkan nabidz untuknya di wadah pada malam hari, lalu aku

menutupnya. Apabila pagi hari, maka beliau SAW meminumnya'.

Hadits ini diriwayatkan lmam Muslim. Begitu pula Al Hasan Al
Bashri meriwayatkan dari ibunya, dari Aisyah, sama seperti itu."
Kemudian dia berkata, "Menganalogikan nabidz kepada khamer

dengan illat'memabukkan dan mengacaukan akal' merupakan analogi

yang paling tinggi dan kuat. Kerusakan-kerusakan yang ditemukan

pada khamer ditemukan juga pada nabidz, sebab tujuannya adalah

untuk mabuk, sementara nabidz bagi mereka diminum jika tidak ada

khamer untuk menggantikan fungsinya, karena rasa senang dan
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hilangnya kesadaran ditemukan pada kedua minuman itu, meskipun

nabidz agak kental dan keruh sementara khamer lebih cair dan jernih.

Dia berkata, "Ringkasnya, nash-nash yang menegaskan pengharaman

semua yang memabukkan sedikit atau banyak, sudah mencukupi

daripada analogi."

Abdullah bin Al Mubarak berkata, "Tidak ada riwayat shahih

yang menghalalkan nabidz yang memabukkan dalam jumlah banyak,

baik dari sahabat maupun tabi'in, kecuali dari Ibrahim An-Nakha'i."
Dia berkata, "Telatr disebutkan hadits Aisyah, 'Semua minuman yang

memabukkan adalah haram'. Adapun yang diriwayatkan Ibnu Abi
Syaibah dari Abu Wa'il, 'Kami biasa masuk kepada Ibnu Mas'ud, lalu

dia memberi kami minum nabidz yang keras'. Lalu dari jalur Alqamah

disebutkan, 'Aku makan bersama Ibnu Mas'ud, lalu didatangkan

kepada kami nabidz yang keras yang dibuat oleh Sirin, lalu mereka

meminumnya'. Semua ini dapat dijawab dengan tiga hal: Pertama,

seandainya dipahami sec,ra zhahir, maka tidak bisa menentang hadits-

hadits shahih yang mengharamkan semua minuman yang

memabukkan. Kedua. sudah disebutkan dari Ibnu Mas'ud tentang

haramnya minuman memabukkan, baik sedikit maupun banyak. Bila
terjadi perbedaan nukilan darinya, maka apa yang sesuai dengan

hadits-hadits shahih lagi marfu' lebih utama dijadikan pegangan.

Ketiga, mungkin yang dimaksud 'keras' di sini adalah rasa rnanis atau

rasa masam. Dengan demikian, riwayat ini tidak dapat dijadikan

dalil."

Abu Ja'far An-Nahhas menyebutkan dari Yahya bin Ma'in,
bahwa hadits Aisyah, "Semua minuman yang memabukkan adalah

haram", merupakan riwayat paling shahih dalam masalah ini.
Keterangan ini menjadi bantahan terhadap mereka yang menukil dari
Ibnu Ma'in bahwa dia berkata, "Hadits itu tidak memiliki sumber."

Az-Zaila'i menyebutkan dalam kitab Takhrij Ahadits Al Hidayah

bahwa dalam kitab hadits tidak ada satu pun yang mencantumkan

pernyataan Ibnu Ma'in tersebut. Bagaimana ada pernyataan yang
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melemahkannya padahal ditemukan sejumlah sumber yang shahih

serta banyak jalur-jalurnya? Bahkan Imam Ahmad berkata, "Hadits itu

dinukil dari dua puluh orang sahabat." Dia menyebutkan hadits-hadits

itu pada pembahasan tentang minuman. Di antaranya apa yang telah

disebutkan dan hadits Ibnu Umar yang disebutkan di awal bab ini.

Begitu pula hadits lJmar, "Semua yang memabukkan adalah haram",

tetapi dalam sanad-nya terdapat Al Ifriqi. Hadits-hadits lainnya

adalah; Hadits Ali, "Jauhilah apa yang memabukkan." Diriwayatkan

Imam Ahmad dengan derajat hasan. Hadits Ibnu Mas'ud yang

diriwayatkan Ibnu Majah melalui jalur yang lemah sama seperti

redaksi riwayat Umar. Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur lain,

seperti redaksi riwayat Ali. Hadits Anas yang diriwayatkan Imam

Ahmad melalui sanad yang shahih, "Apa yang memabukkan, maka ia

adalah haram." Hadits Abu Said yang diriwayatkan AlBazzar melalui

sanad yang shahift sama seperti riwayat Umar. Hadits Al Asyaj AI
Ashri yang diriwayatkan Abu Ya'la sama seperti itu dan sanadnya
jayyid serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban. Hadits Dulaim Al
Himyari yang diriwayatkan Abu Daud melalui sanad yang hasan,

"Beliau bertanya, 'Apakoh memabukkan?' Dia menjawab, 'Ya'
Beliau berkata, 'Jauhilah ia'." Hadits Maimunah yang diriwayatkan

Ahmad melalui sanad yang hasan, "Semua minuman memabukkan,

maka ia adalah haram." Hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Abu
Daud melalui jahr jayyid (bagus) sama seperti lafazh riwayat Umar.

Lalu dinukil pula oleh Al Bazzar melalui sanad yang lemah, "Jauhi

semua yang memabukkan." Hadits Qais bin Sa'ad yang diriwayatkan

Ath-Thabarani seperti redaksi riwayat Ibnu Umar. Sementara Imam

Ahmad meriwayatkannya melalui jalur lain, seperti redaksi riwayat

Umar. Hadits An-Nu'man bin Basyir yang diriwayatkan Abu Daud

melalui sanad yang hasan, "Sesungguhnya aku melarang kamu dari

semua yang memabukl<an." Hadits Muawiyah yang diriwayatkan Ibnu

Majah dengan sanad yang hasan sama seperti riwayat Umar. Hadits

Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan Ibnu Abi Ashim. Hadits Qunah bin

Iyas Al Muzanni yang diriwayatkan AlBazzar seperti riwayat LJmar,
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tetapi sanad-nya lemah. Hadits Abdullah bin Al Mughaffal yang

diriwayatkan Imam Ahmad, "Jauhilah yang memabukkan." Hadits
Ummu Salamah yang diriwayatkan Abu Daud melalui sanad yang
Itasan, "Beliau melarang setiap yang memabukkan dan

menghilangkan kesadaran." Hadits Buraidah yang diriwayatkan Imam
Muslim di sela-sela hadits dan redaksinya sama seperti riwayat Umar.
Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan An-Nasa'i dengan sanad
yang hasan sama seperti itu. Hadits-hadits mereka itu disebutkan pula
oleh Imam At-Tirmidzi dalam satu bab. Sehubungan dengan ini
diriwayatkan pula dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya
yang dikutip An-Nasa'i seperti riwayat Umar. Dat'r Zaid bin Al
Khaththab yang diriwayatkan Ath-Thabarani seperti riwayat Ali,
"Jauhilah setiap yang memabukkan." Dari Ar-Rasim yang
diriwayatkan Imam Ahmad, "Minumlah apa yang kamu sukai dan
jangan minum yang memabukkan." Dari Abu Burdah bin Niyar yang
diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah sama seperti redaksi ini. Dari Thalq
bin Ali yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, "Wahai orang yang
bertanya tentang minuman yang memabukkan, jangan engkau
meminumnya dan jangan memberinya minum seseorang dari kaum
muslimin." Dari Shihar Al Abdi yang diriwayatkan Ath-Thabarani
sama seperti ini. Dari Ummu Habibah yang diriwayatkan Imam
Ahmad pada pembahasan tentang minuman, dan dari Adh-Dhahhak
bin An-Nu'man yang diriwayatkan Ibnu Abi Ashim pada pembahasan

tentang minuman. Demikian pula yang dia nukil dari Khawwat bin
Jubair. Apabila hadits-hadits ini digabungkan dengan hadits Ibnu
LJmar, Abu Musa, dan Aisyah, maka akan lebih dari 30 sahabat.

Kebanyakan hadits-hadits yang dinukil dari mereka memiliki derajat
jayyid, dan kandungannya bahwa sesuatu yang memabukkan tidak
halal diminum bahkan wajib dijauhi.

Sementara itu, Anas telah menolak kemungkinan yang rnerijadi
kecenderungan Ath-Thahawi. Imam Ahmad berkata, 'Abdullah bin
Idris menceritkaan kepada kami, aku mendengar Al Mukhtar bin
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Fulful berkata: Aku bertanya kepada Anas, maka dia berkata,

"Rasulullah SAW melarang muzaffat dan bersabda, 'Semua minuman
yang memabukkan adalah haram'." Dia berkata, "Aku berkata

kepadanya, 'Engkau benar, yang memabukkan adalah haram, tetapi

bagaimana dengan satu atau dua kali minuman saat makan?' Dia
berkata, 'Apa yang kadar banyaknya dapat memabukkan, maka

sedikitnya tetap haram'." Sanad riwayat ini shahih sesuai kriteria
Muslim. Sahabat lebih nengetahui maksud hadits daripada mereka

yang datang kemudian. Oleh karena itu, Abdullah bin Al Mubarak

mengatakan apa yang dia katakan.

Pernyataan mutlak dari kalimat, 'Semua yang memabukkan

adalah haram', dijadikan dalil pengharaman semua yang

memabukkan, meskipun bukan minuman, termasuk ganja dan lainnya.

An-Nawawi dan selainnya menegaskan batrwa ia memabukkan.

Adapun selainnya menandaskan bahwa ia dapat membius. Dalam

realita ia menimbulkan apa yanag ditimbulkan oleh khamer berupa

kesenangan akibat hilangnya kesadaran, kecanduan, dan

keterganfungan. Kalaupun diterima ia tidak memabukkan, sungguh

telah ada keterangan dari Abu Daud yang melarang meminum semua

yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran.
, " t.,S-njt ;p'5 (Dan dari Az-Zuhri). Im juga termasuk riwayat

Syu'aib dari Az-Zvhi. Ia dinukil dengan sanad yang maushul melallri
sanad yang disebutkan sebelumnya. Ath-Thabarani meriwayatkan

dalam Musnad Syamiyyin dan menyebutkannya secara tersendiri dari

Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi, dari Abu Al Yaman (guru Imam Bukhari

dalam riwayat ini). Abu Nu'aim meriwayatkannya di kitah.l/
Mustakhraj dari Ath-Thabarani. , l

'#ti'#t W ir*-i;:; i o€i lttu Hurairah mengikutkan

hantam dan naqir kepada keduanya). Orang yang mengatakan hal ini
adalalr Az-h)hi sebagaimana tercantum dalam riwayat Syu'aib
darinya melalui jalur mursal. Imam Muslim dan An-Nasa'i
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meriwayatkan melalui Ibnu Uyainah, dari Az-Zlhi, dari Abu
Salamah, dari Abu Hurairah dengan redaksi, "Jangalah kamu

membuat nabidz dalam dubba' dan muzaffat." Kemudian Abu

Hurairah berkata, "Dan jauhilah bejana-bejana hantam." Namun,

semua ini dinisbatkan kepada Nabi SAW dalam riwayat Suhail bin
Abi Shalih, dari bapaknya, dari Abu Hurairah disertai tambahan, "Dan
dubba'." Cara pelafalan semua kata ini sudash dibahas ketika

membicarakan hadits utusan Abdul Qais di bagian awal Shahih

Bukhari pada pembahasan tentang iman.

Imam Muslim meriwaya&an melalui ja\x Zadzan, dia berkata,

"Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang bejana-bejana. Aku berkata,

'Beritahukan kepada kami dengan bahasa kamu dan tafsirkan kepada

kami'. Beliau berkata, 'Rasulullatr SAW melarang 'hantam', yaitu
bejana yang terbuat dari tanah, dan dubba', yaitu qar'cih (bejana

sejenis tempayan), dan naqir yaitu batang pohon kurma yang

dilubangi, dan muzaffat yaitu muqaryar (bejana untuk membuat

khamer yang dicat dengan ter)'."

Abu Daud Ath-Thayalisi, Ibnu Abi Ashim, dan Ath-Thabarani,
meriwayatkan dari hadits Abu Bakar, "Kami dilarang daripada

dubba', naqir, hantam, dan muzaffat. Adapun dubba', sesungguhnya

orang-orang di Tsaqif di Tha'if biasa mengambil dubba', lalu
menaruh di dalamnya tandan-tandan kurmq lalu membiarkannya

hingga larut. Sedangkan naqir, maka penduduk Yamamatr biasa

melubangi batang pohon kurma lalu menaruh ruthab (kurma basah)

dan busr (kurma muda), lalu membiarkannya hingga larut. Sementara

hantam adalah bejana tanah yang berisi khamer dan biasa dibawa
kepada kami. Kemudian muzaffat adalatr bejana yang dicat dengan

ter." Penghapusan larangan menggunakan bejana-bejana ini akan

dijelaskan setelah tiga bab.
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Catatan

Al Muhallab berkata, "Alasan penyebutan hadits Anas tentang

larangan membuat nabidz (minuman manis yang biasanya terbuat dari

kurma) di dalam bejana-bejana tersebut di bab "Khamer yang Terbuat

dari Madu", adalah bahwa madu tidak memabukkan melainkan setelah

direndam. Adapun sebelum itu, maka hukumnya mubah. Oleh karena

itu, diisyaratkan untuk berhati-hati dengan tempat membuat minuman

tersebut, karena dapat memproses dengan cepat unsur yang dapat

memabukkan.

5. Khamer adalah Minuman yang Menutupi Akal

,b e';L'+, :Jv tTiL \t e, * i.t ; "';,;^:t *
. .- . o, l. I o .',.. c'- 14. 'r.'-1u ,l) r*)t f-.fr'J; 1;i"'i1 ,Sw *i * ht * it Jy,

- 
o' : , c(, ,;J| .fftt,rr:10 ,$rr[tr,/tt c.-4t ,ibi #

d:d t *t;a?,t e !t'J;,Li:,;;rLxt |F ;o
'i6 .C.St qtri s2 i+ty?: ,ii>Kr, ,l;ir {riL q\'1'- ,;;
;"'"<; l':)ti,iu t;rtrr ,r #L U-;";* ,)-b ti U ,|ti

'# # &iG'ri,,rt'r*r h,' & "'4t #
*')t:+ *tl ok b$ ci f )b ,f :Lt J$j

5588. Dan Asy Sya'bi, a*i fUru Umar RA, dia berkata,

"Umar berkhutbah di atas mimbar Rasulullah SAW seraya berkata,

'sesungguhnya telah turun pengharaman khamer dan ia berasal dari

lima; anggur, kurma, hinthah, sya'ir, dan madu. Khamer adalah apa

yang menutupi akal. Tiga yang aku berharap Rasulullah SAW tidak
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',y :'4*'u A"';"at :Ju'* ?

meninggalkan kami hingga berpesan kepada kami; kakek, kalalah,
dan masalah-masalah riba'." Dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Abu
Amr, bagaimana dengan apa yang dibuat dari beras di Sind?' Dia
berkata, 'Itu adalah sesuatu yang belum ada pada masa Rasulullah

SAW' atau dia berkata, 'Pada masa lJmar'."

Hajjaj berkata dari Hammad, dari Abu Hayyan, kata 'anggur'
digantikan dengan' zabib' (kismis).

zz I . . I oi .'* i.t g -"4r 
o2

,'iuLitr',;Stj ,*31
5589. Dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu IJmar, dari Umar dia berkata,

"Khamer dibuat dari lima; zabib (kismis), tamr (kurma kering),
hinthah (gandum), sya'ir (gandum), dan madu."

Keterangan Hadits:

(Bab keterangan bahwa khamer adalah minuman yang
menutupi akal). Demikianlah Imam Bukhari mengaitkan dengan

minuman. Lri merupakan perkara yang sudatr disepakati. Namun, ini
tidak menolak bahwa selain minuman ada yang memabukkan.
Masalahnya apakah dinamakan khamer atau tidak?

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari
Ahmad bin Abi Raja', dari Yahya dari Abu Hayyan At-Taimi, dari
Asy-Sya'bi, dari Ibnu Umar RA. Ahmad bin Abi Raja adalah Abu Al
Walid Al Harawi. Nama bapalarya adalah Abdullah bin Ayyub.
Sedangkan Yahya adalah Ibnu Sa'id Al Qaththan. Abu Hayyan adalah
Yahya bin Sa'id At-Taimi.

.fftr,)ii:iu'1
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'rrl$r ,f (Dart Asy-Sya'bi). Dalam riwayat Ibnu LJlayyah dari

Abu Hayyan disebutkan, "Asy-Sya'bi menceritakan kepada kami".

Riwayat ini dinukil An-Nasa'i.

7 |,.b, (Umar berkhutbah). Dalam riwayat Ibnu Idris dari

Abu Hayan dengan sanad-nya disebutkan, "Aku mendengar Umar

berkhutbatr." Sementara pada pembahasan tentang tafsir disebutkan

disertai tarnbahan, "Wahai sekalian manusia."

ij ii Ut,,iui (Dia berkata, "sesungguhnya telah turun...").

Musaddad menambahkan dari Al Qaththan, "Amma ba'du".

Tambahan ini juga sudah disebutkan di bagian awal pembahasan

tentang minuman. Dalam riwayat Al Baihaqi melalui jalur lain dari

Musaddad disebutkan, * eft fu li (Beliau memuji Altah dan

menyanjungnya).

-* b 'ri, P, 'f"f Jf (Pengharaman khamer turun

sementara ia terdiri dari lima macam). Kalimat ini berkedudukan

menerangkan keadaan. Maksudnya, pengharaman khamer diturunkan

saat keadaannya dibuat dari lima macam. Mungkin juga kalimat ini

sebagai kalimat baru atau dihubungkan dengan kalimat sebelumnya.

Maksudny4 khamer dibuat dari batran-bahan ini, bukan berarti yang

demikian khusus pada waktu turunnya pengharaman. Namun,

pengertian pertama lebih tepat karena disebutkan dalam riwayat Imam

Muslim, ,t$i zre "u Aj $ ?T- W-jn Jj -P$i$ tt (Ketahuitah,

sungguh pengharaman khamer turun dan saat itu khamer terbuat dari

lima). Be,nar, disebutkan pada bagian akhir bab ini melalui jalur lain,

W ',y '# FS, 'ttyl 
ls"runggt hnya khamer dibuat dari lima

macam).

tl ... *t U (Dari anggur...). Hadits ini disebutkan para

penulis kitab-kitab Musnad dalam deretan hadits-hadits marfu', karena

menurut mereka ia merniliki hukum marfu', sebab ia adalahberita dari
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sahabat yang menyaksikan saat-saat wahyu turun, lalu dia

mengabarkan tentang sebab turunnya watrtu itu. Kemudian Umar

menyampaikannya dalam khutbatr di hadapan sahabat-satrabat senior

dan selain mereka, tetapi tidak dinukil pensmgkaran dari satu pun di

antara mereka. Maksud Umar dengan perkataannya 'pengharaman

khamer turun', adalah ayat yang disebutkan pada awal pembahasan

tentang minuman, yaitu ayat dalam surah Al Maai'dah, tirpl il,6 S-

uii J .../ti Pt 6l (Wahai orang-orang yang beriman,

sesungguhnya [meminumJ khamer, berjudi... dan seterusnya). Umar

berkeinginan mengingatkan bahwa khamer pada ayat ini tidak khusus

yang dibuat dari mggur, bahkan mencakup juga yang dibuat dari

selain anggur. Hal ini sesuai dengan hadits Anas terdahulu, dimana

indikasinya bahwa para satrabat memahami ayat pengharaman khamer

sebagai pengharaman semua yang memabukkan, baik terbuat dari

anggur maupun selainnya. 
:

Apa yang dikatakan Umar ini disebutkan juga secara tegas.dari

Nabi SAW. Para penulis kitab-kitab Sunan yang ernpat --{an
dinyatakan shatrih oleh Ibnu Hibban- menyebutkan melalui dua jalur

dari Asy-Sya'bi, batrwa An-Nu'man bin Basyr berkata: Aku
mendengar Rasulullah SAW bersaMa rt 

--.lri 4, ,y '1;,lt';t1.

. J F '* '€qi i{: ,ilrilti f,t '1t:,sti $esungguhnya khamer

terbuat dari ashir [iusJ, zabib fkismisJ, tamr [htrma keringJ, hinthah

fgandumJ sya'ir fgandumJ, dan jagung. ksungguhnya aht melarang

lralian dari semua yang memabuliknn).Ini adalah redaksi riwayat Abu

Daud. Senada dengannya riwayat Ibnu Hibban, tetapi dia

menambatrkan bahwa An-Nu'man menyampaikannya dalam

khutbalurya di hadapan orang-orang di Kufah. Abu Daud

meriwayatkan melalui jalur lain, dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man; ';tt

'u'op a}*'jr'u'or,t:ie ,F 'u'or,t:;e fr'u'orl:P 4r'u
t:)? t?):Jt (Sesungguhnya khamer itu dari anggur, sesungguhnya
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khamer itu dari tamr, sesungguhnya khamer itu dari madu,

sesungguhnya khamer itu dari burr [gandumJ ada, dan sesungguhnya

khamer itu dari syair [gandumJ). Dari jalur inilah kemudian dikutip

para penulis kitab-kitab Sunan. Pada riwayat sebelumnya disebutkan

' zabib' (kismis) namun tidak mencantumkan'madu''

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Anas dengan sanad

yang shahift darinya, ,F i -iAri 4, b j;5, (Khamer terbuat dari

anggur, tamr, dan madu).Imam Ahmad meriwayatkan pula dari Anas

dengan sanad yang shahih, #t: iS&,Sri ,Fi ,A'i 4'b t;Sr
t

{n6 6hamer terbuat dari anggur, tamr, madu, hinthah, sya'ir, dan

jagung).Abu Ya'la meriwayatkan melalui jalur ini dengan redaksi,

ei "r? ?7- j,,Jt *? (Khamer diharamkan pada hari

diharamlcan sementara ia...). Disebutkan seperti di atas disertai

tambahan Jagung'. Al Khal'i menyebutkan dalam kitabnya Al
Fawa'id, dari Khallad bin As-Sa'ib dari bapaknya, dinisbatkan kepada

Nabi SAW sama seperti riwayat kedua. Namun, disebutkan 'zabib'

sebagai ganti'sya'ir' . la selaras dengan keterangan pada pembatrasan

tentang tafsir dari hadits Ibnu Umar, "Pengharaman khamer turun dan

sesungguhnya di Madinah saat itu ada lima macam minuman, dan

tidak ada minuman anggur di Madinah."
tt
a')i)t (Jagung). Ia adalah bijibijian yang cukup terkenal. Hal

ini sudatr disebutkan juga pada hadits Abu Musa pada bab

sebelumnya.

|Y$t yg t't;Sri (Dan khamer adalah apa yang menutupi

akal). Maksudnya, menufupi dan mencampurinya tanpa

meninggalkannya sebagaimana keadaannya. Ini termasuk ungkapan

majaz tasybih (penyerupaan). Akal adalah alat untuk membedakan

(baik dan buruk). Oleh karena itu, diharamkan apa yang menutupinya

atau selainnya, sebab yang demikian menghilangkan pengetahuan

yang dituntut oleh Allah dari hamba-hamba-Nya agar mereka dapat
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melakukan hak-hak-Nya. Al Karmani berkata, "Ini adalah definisi
menurut makna bahasa. Adapun menurut ud adalah air perasan

anggur (secara khusus) yang menutupi akal." Namun, pernyataan ini
perlu ditinjau kembali, karena Umar tidak dalam kondisi menjelaskan
definisi bahasa, bahkan menjelaskan hukum syar'i. Seakan-akan dia
berkata, "Khamer yang diharamkan menurut syariat adalah apa yang
menutupi akal."

Disamping itu para pakar bahasa berbeda pendapat mengenai
hal itu seperti yang telah saya paparkan. Sekiranya diterima bahwa
khamer dalam bahasa khusus untuk yang terbuat dari anggur, maka
yang dijadikan pegangan adalah makna syar'i, sementara telah
disebutkan dalam hadits-hadits bahwa selain anggur yang
memabukkan juga dinamakan khamer. Makna syar,i lebih
dikedepankan daripada makna batrasa. Dalam shahih Muslim da.'j
Abu Hurairah, ;,U,',y ;*5, ,Jt- *j * ht 

', :t l?:r'cJ,*
#ti {At ;}iftAr (Aku mendengar Rasululullah SAt( bersabda,

"Khamer adalah dari kedua pohon ini; htrma dan anggurl. Menurut
Al Baihaqi, maksudnya bukan mernbatasi pada dua jenis ini, karena
telah disebutkan bahwa khamer juga dibuat dari selain keduanya,
seperti dalam hadits Umar dan selainnya. Bahkan di dalamnya
terdapat isyarat bahwa khamer meaunrt syariat tidak khusus bagi
minuman yang dibuat dari anggur.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ath-Thahawi memposisikan
hadits-hadits ini saling bertentangan. Maksudnya, hadits Abu Hurairatr
bahwa khamer dari dua jenis, dengan hadits Umar dan yang sepertinya
bahwa khamer dibuat dari selain keduanya. Demikian pula hadits Ibnu
IJmar, "Sungguh khamer telah diharamkan dan minuman mereka
adalahfadhikh (k'haner yang dibuat dari buah kurma)." Dalam redaksi
lain dari Ibnu Umar disebutkan, "sungguh kami menganggapnya saat

itu sebagai khamer." Lalu dalam redaksi lain, "sesungguhnya khamer
pada hari diharamkan adalah busr dan tamr." Dia berkata, ..Ketika
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sahabat berbeda dalam hal itu, kami dapati kesepakatan umat bahwa

air perasaan anggur apabila terasa keras dan memanas serta tampak

seperti mentega, maka ia adalah khamer, dan orang yang

menghalalkannya adalah kafir. Hal ini membuktikan mereka tidak

mengamalkan hadits Abu Hurairah. Sekiranya mereka

mengamalkannya, niscaya mereka akan mengafirkan orang yang

menghalalkan nabidz tamr (air rendaman kurma kering). Maka

jelaslah tidak masuk kategori khamer selain yang dibuat dari anggur.

Namun, sikap mereka yang tidak mengafirkan orang yang

menghalalkan nabidz tamr tidak mesti menghalangi mereka

menamakan minuman itu sebagai khamer. Bisa saja dua hal bersekutu

dari segi penamaan, tetapi berbeda sebagian sifatnya. Apalagi Ath-

Thahawi setuju bahwa hukum yang memabukkan dai nabidz tamr

sama seperti haramnya minuman dari anggur meskipun sedikit. Oleh

karena itu, perbedaan dalam masalah ini hanya dari segi penamium.

Menyatukan hadits Abu Hurairah dan selainnya adalatr dengan

memahami hadits Abu Hurairah dalam arti yang umum. Maksudnya,

pada umumnya khamer dibuat dari anggur dan kurma. Sementara

hadits Umar dan yang sepertinya dipahami dengan arti menyebut

semua yang diketahui saat itu sebagai bahan membuat khamer.

Adapun perkataan Ibnu Umar adalah untuk menetapkan bahwa

khamer digunakan juga untuk selain minuman yang dibuat dari

anggur, karena pengharaman khamer diturunkan dan tidak ada pada

mereka yang diajak berbicara saat itu, kecuali minuman yang terbuat

dari selain anggur. Atau mungkin Ibnu Umar mengatakannya untuk

memberi penekanan. Oleh karena itu, dia menafikan keberadaan

minuman anggur di Madinah secara mutlak padahal minuman itu ada,

meskipun sangat sedikit, sebab jumlah yang sedikit itu seperti tidak

ada jika dibandingkan dengan minuman yang dibuat dari batran yang

lain.

Ar-Raghib berkata dalam kitab Mufradat Al Qur'an,
"Dinamakan khamer, karena menutupi dan menghalangi akal.
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Menurut sebagian orang, khamer adalah nama setiap yang

memabukkan. Sebagian lagi mengatakan, nama khusus minuman yang

dibuat dari anggur. Ada pula yang berpendapat ia adalah nama

minuman yang dibuat dari anggur dan kurma. Sebagian mengatakan,

nama minuman keras yang tidak dimasak. Oleh karena itu, pada

hakikatnya semua yang menutupi akal disebut khamer." Senada

dengannya perkataan Abu Nashr bin Al Qusyairi dalam tafsirnya,

"Dinamai khamer, karena ia menutupi akal." Demikian pula dikatakan

sejumlah pakar bahasa, seperti Abu Hanifah Ad-Dainuri dan Abu

Nashr Al Jauhari. Kemudian dinukil dari Ibnu Al Arabi, dia berkata,

"Dinamakan khamer, karena dibiarkan hingga menjadi arak, yaitu

ketika aromanya berubah." Sebagian mengatakan, dinamakan

demikian, karena dapat mentupi akal. Benar, Ibnu Sayyidih

menandaskan dalam kitab Al Muhkam bahwa khamer secara hakikat

hanya digunakan untuk minuman dari anggur. Adapun minuman

lainnya yang memabukkan dinamai khamer hanya dalam konteks

majaz.

Penulis kitab Al Hidayah dari ulama madzhab Hanafi berkata,

"Khamer menurut kami adalah minuman yang dibuat dari anggur jika

rasanya menjadi keras. Inilah yang dikenal di kalangan pakar bahasa

dan ahli ilmu." Dia berkata pula, "Dikatakan, ia adalah nama semua

yang memabukkan, berdasarkan sabda Nabi SAW, 'Semua yang

memabukkan adalah khamer'. Begitu pula sabdanya,'Khamer adalah

dari dua pohon ini'. Alasan lainnya, karena pemanzum khamer diambil

dari kata 'mukhaamarat al aql' (menufupi akal). Sernentara hal ini

ditemukan pada semua minuman yang memabukkan." Dia berkata,

"Adapun alasan kami adalah kesepakatan para pakar bahasa yang

mengkhususkan khamer sebagai nama minuman yang terbuat dari

anggur.Disamping itu, pengharalnan khamer adalah qath'i (pasti) dan

pengharaman yang dibuat dari selain anggur bersifat zhanni (tidak

pasti)." Dia berkata, "Hanya saja disebut khamer karena sifat araknya,

bukan karena ia dapat menutup akal." Dia melanjutkan, "Hal itu tidak
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menafikan pen.Lmaan khusus untuknya. Sebagaimana kata an-najm
(bintang) yang diambil dari kata zhuhurzr (muncul dan tampak).

Namun, kemudian ia digunakan secara khusus untuk bintang di
langit."

Jawaban untuk argumentasi pertama adalah penukilan yang

akurat dari sebagian ahli bahasa bahwa yang dibuat dari selain anggur
dinamakan juga khamer. Al Khaththabi berkata, "sebagian kaum

mengklaim bahwa bangsa Arab tidak mengetahui khamer, kecuali
yang terbuat dari anggur. Oleh karena itu, dikatakan kepada mereka,
'Sesungguhnya sahabatlah yang menamai minuman yang terbuat dari
selain anggur dengan nama khamer. Mereka adalah pemilik bahasa

Arab yang baku. Seandainya penamaan ini tidak benar, tentu mereka
tidak akan menggunakannya." Ibnu Abdil Barr berkata, "Menurut
ulama Kufah bahwa khamer adalah yang terbuat dari anggur
berdasarkan firman Allah dalam surah Yuusuf ayat36, $e ybi lltcu
memeras anggur). Mereka mengatakan, 'Ayat ini menunjukkan
bahwa khamer adalah yang diperas bukan yang direndam'." Dia
berkata, "Ayat itu tidak menjadi dalil yang menunjukkan pembatasan.

Menurut penduduk Madinah dan penduduk Hijaz lainya serta ahli
hadits batrwa semua yang memabukkan adalah khamer, dan
hukumnya sama seperti hukum minuman yang dibuat dari anggur. Di
antara dalil mereka adalah bahwa ketika turun pengharaman khamer
dalam Al Qur'an, maka para satrabat 

-sebagai 
ahli bahasa-

memahami bahwa segala sesuatu yang dinamai khamer masuk dalam
larangan itu. Oleh karena itu, mereka menumpahkan minuman yang

terbuat dari tamr (kurma kering) dan ruthab (kurma matang). Mereka
tidak mengkhususkan larangan itu untuk minuman yang terbuat dari
anggur saja. Kalaupun kesepakatan ahli bahasa ini diterima, tetapi jika
syariat telah menamakan setiap yang memabukkan adalah kharrer,
maka ia menjadi makna syar'i yang sebenarnya, dan ini lebih
diutamakan daripada makna dalam tinjauan bahasa.
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Jawaban untuk argumentasi kedua adalah apa yang telah

disebutkan bahwa perbedaan tingkatan perkara-perkara yang

bersekutu dalam suatu hukum tidak berkonsekuensi perbedaan

keduanya dari segi penam&ul, misalnya zina. la digunakan untuk

hubungan intim dengan perempuan yang tidak terikat pernikahan, dan

digunakan juga untuk hubungan intim dengan istri tetangga. Hukum
perbuatan kedua melebihi yang pertama. Begitu pula digunakan untuk

hubungan intim dengan perempuan yang memiliki hubungan mahram,

dan ini melebihi yang tersebut. Sementara nama 'zina' mencakup

ketiga perbuatan itu. Di samping itu, hukum-hukum cabang tidak

disyaratkan dalil-dalil qath'i. Jika pengharaman minuman yang terbuat

dari anggur ditetapkan berdasarkan dalil qath'i, sementara

pengharaman selainnya tidak berdasarkan dalil qath'i, maka tidak

berkonsekuensi bahwa minuman yang terbuat dari selain anggur

adalah tidak haram, bahkan dinyatakan haram selama

pengharamannya telah diketahui melalui jalur zhanni. Demikian pula
penamaannya sebagai khamer.

Jawaban untuk argumentasi ketiga adalah penukilan akurat

dari manusia paling tatru tentang bahasa Arab menyelisih apa yang dia

(penulis kitab Al Hidayah- penerj) nafikan. Bagaimana mungkin
dikatakan penamznn khamer bukan karena ia menutupi akal,

sementara Umar telah mengatakan dihadapan para sahabat bahwa

khamer adalah apa yang menutupi akal. Seakan-akan dasamya adalah

klaimnya tentang kesepakatan para pakar bahasa, maka dia memahami

perkataan Umar dalam konteks majaz. Namun, para pakar bahasa juga

berbeda pendapat tentang sebab penamaannya sebagai khamer. Abu
Bakar bin Al Anbari berkata, "Dinamakan khamer, karen* ia
mencampuri akal." Ada pula yang berkata, 'Dinamai khamer karena ia

menutupi akal. Contoh pengguniuumya dengan arti ini adalah hadits,
'59, $l]? Qutuplah bejana-bejana kamu). Atas dasar ini pula

sehingga kerudung perempwm dinamai khimaar, karena menutupi

wajahnya. Makna ini lebih khusus daripada penafsiran pertama, sebab
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percampuran tidak selamanya berkonsekuensi menutupi. Sebagian

mengatakan, 'Dinamakan khamer, karena ia dibiarkan hingga

berkembang', seperti dikatakan 'khammartu al ajiin', artinya aku

memberi ragi pada adonan dan membiarkannya hingga mengembang.

Dari sini pula perkataan 'khammartu ar-ra'ya', artinya aku

meninggalkan pandangan itu hingga tampak dan jelas kebenarannya.

Ada yang mengatakan, 'Dinamakan khamer, karena ditutup hingga

bergolak', misalnya hadits Al Muktrtar bin Fulful, 'U i;St '.J.jl 
Lii

j;,s, xi 'g),t b 'c)';e r; , 
jri $ro b \i ft (Aku berkata *epaaa

Anas, "Khamer terbuat dari anggur atau selainnya?" Dia berkata,
"Apa yang engkau tutupi dari hal itu, maka itulah khamer"). Hadits

ini diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahilr. Tidak
ada halangan bila semua perkataan ini benar, karena semuanya dinukil
secara akurat dari pakar bahasa Arab."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Semua makna yang disebutkan itu
terdapat pada khamer, sebab ia ditinggalkan hingga mengembang.

Apabila diminum maka akan bercampur dengan akal hingga
mendominasi dan menutupinya." Al Qurthubi berkata, "Hadits-hadits
yang disebutkan dari Anas dan selainnya 

-berstatus 
shatrih lagi

banyak- membatalkan madzhab para ulama Kufah yang mengatakan

khamer hanyalah yang terbuat dari mggur, dan yang terbuat dari
selainnya tidak diamakan khamer, serta tidak termasuk dalam nama

'khamer'. Ia adalah pendapat yang menyelisihi bahasa Arab dan

sunnatr yang shahih serta para sahabat, karena ketika turun
pengharmaan khamer, maka para satrabat memahami perintah

menjauhi khamer sebagai pengharaman semua yang memabukkan.

Mereka tidak membedakan antara yang terbuat dari anggur dan

lainnya. Bahkan mereka menyamakan antara keduanya dan

mengharamkan semua yang memabukkan dari jenisnya. Bahkan

mereka segera membuang minuman-minuman yang terbuat dari selain

anggur. Seandainya mereka masih memiliki keraguan dalam hal itu
tentu tidak langsung menumpahkannya hingga minta penjelasan serta
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memastikan pengharaman. Ketika mereka tidak melakukan ini dan
bahkan langsung membinasakannya, maka kita mengetahui bahwa
mereka memahami pengharaman itu sebagai nash. Mereka yang
membedakan (antara minuman terbuat dari anggur dan selainnya)
telah menempuh selain jalan mereka. Selain itu khutbah umar selaras
dengan keterangan di atas. Sementara dia adalah orang yang dijadikan
Allah kebenaran melalui lisan dan hatinya. pernyataannya didengar
para sahabat dan selain mereka, tetapi tidak dinukil dari seorang pun
di antara mereka yang mengingkarinya. Setelah jelas bahwa semua itu
dinamakan khamer, maka kadar sedikit maupun banyaknya adalah
haram. Sementara telah dinukil hadits-hadits shahih mengenai hal itu."
Kemudian dia menyebutkan hadits-hadits yang dimaksud, lalu
berkata, "Adapun hadits-hadits dari para sahabat yang dijadikan dasar
oleh mereka yang menyelisihi pendapat kami, tidak ada satupun yang
shahih, sesuai pernyataan Abdullah bin Al Mubarak, Ahmad, dan
selainnya. Kalaupun ada yang akurat, maka dipahami untuk air
rendaman zabib (kismis) atalu tamr (kurma kering) sebelum memasuki
taraf memabukkan. Hal ini untuk menyatukan dengan hadits-hadits
yang mengharamkannya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pandangan ini dikuatkan oleh
keterangan dari Nabi sAw seperti akan disebutkan pada bab 'Naqi'
dai tamr." Tidak ada perbedaan dalam hal kehalalan antara air kurma
dengan air perasaan anggur pada awal diperas. Hanya saja yang
diperselisihkan adalah apabila rasa khamernya keduanya menjadi
kuat; apakah dibedakan dari segi hukum atau tidak? Sebagaian ulama
madzhab Syaf i menyetujui pendapat ulama Kufah atas klaim mereka
bahwa kata 'khamer' khusus untuk minuman yang dibuat dari anggur,
meskipun mereka menyelishi para ulama Kufah dalam membedakan
hukumnya dan dalam mengharamkan yang sedikit dari semua
minuman yang memabukkan dalam jumlah yang banyak.

Ar-Raf i berkata, "Kebanyakan ulama madzhab Syaf i
berpendapat bahwa khamer adalah minuman yang dibuat dari anggur
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berdasarkan malcna haqiqi (yang sebenarnya), dan minuman yang

dibuat dari selain anggur berdasarkan malom majazi (majaz). Namun,

Ibnu Ar-Rifah menyelisihinya, dia menukil dari Al Muzani dan Ibnu

Abu Hurairah serta kebanyakan ulama madzhab bahwa berdasarkan

makna haqiqi minuman yang terbuat dari anggur dan lainnya

dinamakan khamer. Dia berkata, "Di antara mereka yang menukilnya

dari kebanyakan ulama madzhab adalah dua orang qadhi; Abu Thayib

dan Ar-Ruyani." Ibnu Rifah mengisyaratkan bahwa nukilan yang

dinisbatkan Ar-Rafi'i kepada kebanyakan ulama madzhab tidak

ditemukan dari kebanyakan mereka, kecuali dalam perkataan Ar-
Raf i. Sementara An-Nawawi tidak menanggapi masalah ini dalam

kitab Ar-Raudhah. Hanya saja perkataannya dalam kitab Syarh

Muslim menyetujuinya dan perkataannya dalam kitab Tahdzib Al
Asma' menyelishinya. Ibnu Al Mundzir menukil dari Imam Syaf i
pemyataan menyetujui apa yang dinukil dari Al Muzani. Dia berkata,

"Penyebutan khamer untuk air anggur dan selainnya dinukil dari

LJmar, Ali, Sa'id, Ibnu Umar, Abu Musa, Abu Hurairah, Ibnu Abbas,

dan Aisyah. Sementara dari kalangan tabi'in adalah Sa'id bin Al
Musayyib, Urwah, Al Hasan, Sa'id bin Jubair, dan lainnya. Ia juga

merupakan pendapat Imam Malik, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Ibnu Al
Mubarak, Imam Asy-Syaf i, Imam Ahmad, Ishaq, dan seluruh ahli

hadits. Mungkin dipadukan bahwa mereka yang menggunakan kata

'khamer' untuk minuman selain anggur, maka yang dimaksud adalah

hakikat syar'i. Sementara maksud yang menafikannya adalah

berdasarkan hakikat bahasa. Jawaban ini pemah dikemukakan Ibnu

Abdil Barr." Dia berkata, "Sesungguhnya hukum hanya berkaitan

dengan penamaan syar'i, bukan penamaan bahasa."

Saya sudah sebutkan pada bab "Pengharaman Khamer turun

dan ia adalah busr" konsekunsi bagi mereka yang mengatakan seperti

pendapat ulama Kufatr, yaitu khamer secara hakikat adalah air anggur,

dan selainnya secara majaz, berarti mereka membolehkan satuikata

untuk digunakan dalam makna haqiqi dan maiazi sekaligs. Jika
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mereka tidak membolehkan, maka semuanya adalah khamer.
Kalaupun kita mau turun ke taraf mereka dan menerima pernyataan

mereka, bahwa khamer berdasarkan malcna haqiqi hanya untuk air
anggur, maka yang demikian hanya berdasarkan hakikat bahasa.

Adapun berdasarkan hakikat syar'i, maka semuanya adalah khamer,

berdasarkan hadits, P #'$ 6"*uo yang memabukkan adalah

khamer). Dengan demikian, semua minuman keras adalah khamer.
Lalu semua khamer diharamkan baik sedikit mapun banyak. Tentu
saja, hal ini menyelisihi pendapat mereka.

"b*j 
ffi7o). Ia berkedudukan sebagai sifat, dan kata yang

disifati mungkin,'perkara-perkara' atau' hukum-hukum'.

b\t1 @ku menginginkanl. Maksudny4 aku berharap. Hanya

saja dia mengharapkan demikian karena lebih jauh dari perkara yang
dikhawatirkan dalam berijtihad, yaitu kesalahan, karena mesliipun
ijtihad yang tidak benar diberi pahala, tetapi tetap tidak mendipatkan
pahala yang kedua. Sementara mengamalkan nash adalah kebenaran

yang mutlak.

tW .l.'#" ,;, 6:A- I eidak menginggatkan kami hingga

berpesan kepada kami). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, t:Jlb

#\ rr*- (Pesan yang dijadikan pegangan). Hal ini menunjukkan dia

tidak memiliki nash dari Nabi sAw dalam masalah itu. Ini memberi
asumsi bahwa dia memiliki keterangan dari Nabi SAW tentang
khamer sehingga tidak butuh lagi kepada sesuatu selainnya hingga
menyampaikannya dalam khutbah secara tegas.

t?;t qr;i'u'q jtj ,tl3q ,'.t;)t 1Kok"k, kalalah, dan sebagian

masalah riba). Mengenai 'kakek' maksudnya adalah kadar warisan
yang dia terima, karena sahabat berselisih hingga melahirkan pendapat

sangat banyak seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang
warisan dari Umar bahwa dia memutuskan dalam masalah ini dengan
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keputusan yang berbeda-beda. Mengenai 'kalalah' akan dijelaskan

pada pembahasan tentang warisan. Sedangkan masalah-masalah riba

barangkali dia mengisyaratkan kepada ibafadhl, karena iba nasi'ah

telah disepakati di kalangan sahabat. Penuturan Umar menunjukkan

bahwa dia memiliki nash pada sebagia masalah riba dan tidak

memiliki nash pada sebagiannya. Oleh karena itu, dia berharap

mengetahui yang belum ada itu.

)p $.i [ 'lJi @fu berkata, "Wahai Abu Amr"). Orang yang

berkata adalah Abu Halyan At-Taimi. Sedangkan Abu Amr adalah

Asy-Sya'bi.

:':\r ',y #ur'61ri- "r:;p 
{So"atu yang dibuat dari beras di

Sind). Al Ismaili menambatrkan dalam riwayatnya, "Ia disebut

sadiyah. Orang awzrm mengatakan, ia meminum satu teguk darinya

hingga membuatrya pusing." Saya katakan, kata ini tidak disebutkan

penulis kitab An-Nihayah baik dalam bagian huruf 'siz' maupun huruf
'syin'. Saya tidak melihatnya pula dalam kitab Ash-Shihah karya Al
Jauhari dan saya tidak tahu cara pelafalannya hingga saat ini.
Barangkali ia adalah bahasa Persia. Jika ia batrasa Arab barangkali

' sy a dz ib ah' . Dalam kitab A s h - Shih ah disebutkary " A sy- Sy adzi b adalah

yang jauh dari negerinya." Barangkali 'syadzibah' adalatr jenis

perempuan dari kata 'syadzib'. Khamer dinamai demikian, karena bila
bercampur dengan akal, maka akan menjauhkannya dari negerinya

(kesadarannya).

Pi * ir' ,,l.2 At * e'6J-i ori (Yans demikian betum

ada di masa Nabi SAW). Maksudnya, membuat khamer dii urz

(beras) belum ada pada masa Nabi SAW. Dalam riwayat Al Ismaili

disebutkan , \i ,t, ,# og ji fi,ui *v h, * Ut * & ti ',r<i" I
F Ve u']At ,'ltii & r.y\r'f n'fi cl @al ini tidak ada pada

masa Nabi SAW, sekiranya ada niscaya beliau melarangnya, tidakkah

engkau perhatikan beliau telah menyebutkan minuman secara
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keseluruhan? Beliau bersabda, "Khamer adalah yang menutupi

akal".). Al Ismaili berkata, Perkataan terakhir ini terdapat indikasi

bahwa kalimat, 'Khamer adalatr apa yang menutupi akal', berasal dari

Nabi SAW. Al Khaththabi berkata, "Hanya saja Umar menyebuktan

lima macam minuman tersebut, pada saat itu nama-namanya sangat

masyhur. Namun, tidak semuanya ditemukan di Madinah dalam

jumlah yang banyak, sebab hinthah sangat langka di sana. Demikian

pula halnya dengan madu, bahkan lebih langka. Oleh karena itu, Umar

menyebutkan apa yang dia ketahui, lalu dia menjadikan apa yang

semakna dengannya 
-seperti 

yang dibuat da/' urz-sebagai khamer

apabila menutupi akal (menghilan gkan kesadaran).

Dalam keterangan ini terdapat dalil yang membolehkan

membentuk 'nama' berdasarkan analogi dan diambil dari pecahan

kata. Demikian yang dia katakan. Namun, hal itu ditolak oleh Ibnu Al
Arabi dalam jawabannya terhadap mereka yang mengatakan bahwa

makna sabda Nabi SAW, "Setiap yang memabukan adalah haram",

adalah 'sama seperti khamer', karena penghapusan satu kata pada

kalimat seperti itu banyak ditemukan dalam percakapan Arab. Dia

berkata, "Bahkan hukum asalnya adalah tidak ada yang disisipkan.

Tidak boleh mengatakan ada yang disisipkan (dalam suatu kalimat)

kecuali dibutuhkan. Jika dikatakan, 'Kita butuh kepadanya karena

Nabi SAW tidak diutus untuk menjelaskan nama-nama', maka kami

berkata, 'Bahkan penjelasan nama-nama termasuk bagran dari hukum

bagi siapa yang tidak mengetahuinya. Terutama untuk memutuskan

kerterkaitan keinginan dengannya'." Dia berkata pula, "Disamping

itu, sekiranya fadhikh (arak) bukan khamer, lalu ada yang berseru,

'Khamer telah diharamkan', tenfu mereka tidak segera membuangnya

dan mereka tidak akan memahami bahwa ia masuk kategori khamer.

Sementara mereka adalah pemilik bahasa baku. Jika dikatakan, 'Itli
menetapkan nama berdasarkan analogi'. Kami katakan, 'Hanya saja

ini merupakan penetapan bahasa dari para ahlinya', sebab satrabat

adalah orang-orang Arab asli. Mereka mematrami dari syariat apa
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yang mereka pahami dari bahasa, dan memahami dari bahasa apa

yang mereka pahami dari syara'."

Ibnu Hazm menyebutkan bahwa sebagian ulama Kufah

berdalil dengan apa yang diriwayatkan Abdurrazzaq dari Ibnu Umar

melalui sanad yangjayyid, dia berkata, "Adapun khamer, maka haram

dan tak ada jalan kepadanya. Sedangkan minuman lainnya, paka
semua yang memabukkan adalah haram." Dia berkata, "Jawabarulya,

telah disebutkan dari Ibnu Umar dia berkata, 'Setiap yang

memabukkan adalah khamer'. Oleh karena itu, penamaan khamer

untuk minuman yang dibuat dari anggur tidak berarti membatasi

penarnaan khamer hanya pada anggur saja. Demikian pula mereka

berhujjah dengan hadits Ibnu Umar, 'Khamer diharamkan dan tidak

ada di Madinah sesuatu darinya'. Maksudnya, khamer yang terbuat

dari anggur. Bukan berarti yang selainnya tidak disebut khamer.

Berdasarkan haditsnya yang lain, "Pengharaman khamer turun dan di

Madinah ada lima macam minuman, semuanya disebut khamer, dan

tidak ada khamer anggur."

Pelaiaran vang dapat diambil

Menyebutkan hukum di atas mimbar untuk dimasyhurkan di

antara orang-orang yang mendengar.

Penyebutan' amma ba'du' dalam khutbah.

Menarik perhatian pendengar dengan seruan.

Peringatan tentang keumuliaan akal dan keutamaannya.

Boleh mengharapkan kebaikan.

Mengharapkan penjelasan hukum-hukum.

Boleh tidak menggunakan pengecualian dalam pembicaraan.

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Ltht i'6i @ajjaj berkata). Dia adalah Ibnu Minhal.

Sedangkan Hammad adalah Ibnu Salamah.

Ji} ,rllt ok oV *t $ (Dari Abu Hayyan, kata 'anssur'

diganti dengan 'zabib'). Maksudnya, Hammad bin Salamah

meriwayatkan hadits ini dari Abu Hayyan dengan sanad dan matan

tersebut, tetapi dia menyebutkan 'zabib' (kismis) sebagai ganti

'anggur'. Riwayat mu'allaq ini disebutkan dengan sanad yang

maushul oleh Ali bin Abdul Aziz Al Baghawi dalam Musnad-nya dai
Hajjaj bin Minhal, tetapi tidak ada pertanyaan Abu Hayyan yang

terakhir dan jawaban dari Asy-Sya'bi.

6. Orang yang Menghalalkan Khamer dan Memberinya Nama

dengan Nama Lain

,;- ; ,#"St'ri- tlr; ,r9'; -$:re 6!t1- :;1J ,i fW',ru't
.: to zc o,. tcz -.'.a. t 1,-.?. 

t '

*b :.; ,.;-)t :^:? t::,L !rl' "-i 
'; t& sv rc ;l' LJ.y t . , u

;k u ,fir, ',s*\t -#y l'ti- rG ;) ;'L :lv L*\r,-
3;*u- ft;i 6i,i U'irfl ,i;. pi #L \t,* Ut r
ct; * * J\ltji';ft ,r;iL').dtj r--at)'dl

I I z 'c . l. c t1Atqtr itt"Srt -)*tA.-';at *-- e;.U-,&":ar*
# J\ 4v3i;; ifi'#.t ,&, e, ,ht;ifi fi;

.i$t
5590. Hisyam bin Ammar berkata: Shadaqatr bin Khalid

menceritakan kepada kami, Abdun"ahman bin Yazid bin Jabir

menceritakan kepada kami, Athiyah bin Qais Al Kilabi menceritakan
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kepada kami, Abdurrahman bin Ghanm Al Asy'ari menceritakan

kepada kami, dia berkata: Abu Amir 
-atau 

Abu Malik- Al Asy'ari

menceritakan kepadaku, demi Allah, dia tidak berdusta kepadaku, dia

mendengar Nabi SAW bersabda, "Sungguh akan ada di antara

umatku orang-orang yang menghalalkan zina, sutera, khamer, dan

musik. Sungguh akan ada orong-orangyang tinggal di lereng gunung,

lalu datang kepada mereka membawa hewan ternak mereka, dan

datang kepada mereka -orang miskin- untuk suatu keperluan.

Mereka berkata, 'Kembalilah kepada kami besok'. Maka Allah

menimpakan [hukuman-Nyal kepada merekn malam itu,

menghancurkan gunung tersebut serta mengubah yang lainnya

menjadi kera dan babi hingga hari Kiamat."

Keteransan Hadits:

(Bab orang yang menghalalkan khamer dan memberinya

nama dengan nama lain). Al Karmani berkata, "Digunakan kata ganti

mudzakkar (bentuk laki-laki) untuk kata 'khamer' berdasarkan

kedudukannya sebagai minuman, karena 'khamer' adalah kata

mu'annats (enis perempuan) berdasarkan yang didengar dari lisan

Arab." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahkan kata 'khamer' digolongkan

sebagai katamudzakkar dalam sebagian dialek.

Ibnu At-Tin menyebutkan dari Ad-Dawudi, "Seakan-akan

maksud 'umat' di sini adalah yang mengaku demikian, dan

menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Mereka dianggap kafir jika
menampakkan perbuatan itu dan dikategorikan munafik jika

merahasiakarulya. Mungkin juga masuk kelompok mereka yang

melakukan apa yang diharamkan dengan terang-terangan dan

meremehkannya. Mereka mendekati kafir meskipun mengklaim

sebagai muslim, sebab Allah tidak akan menenggelamkan ke dalam

bumi mereka yang akan mendapatkan rahmat-Nya di akhirat."
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Demikian yang dia katakan dan perlu ditinjau kembali, seperti yang

akan dijelaskan.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Judul bab sesuai dengan hadits,
kecuali pada kalimat 'memberinya nama dengan nama lain'. Seakan-

akan knam Bukhari merasa cukup berdalil untuk hal ini dengan

redaksi dalam hadits, 'di antara umatku', sebab siapa yang menjadi
umat Muhammad SAW sangat jauh kemungkinan menghalalkan
khamer tanpa menkawilkannya, sebab jika dia menentang dan angkuh
niscaya keluar dari umat Islam. Hal itu, karena dalam pengharaman

khamer tidak ada alasan untuk tidak mengetahuinya." Dia juga
berkata, "Sementara itu disebutkan pada hadits lain penegasan tentang
kandungan judul bab. Namun, ia tidak sesuai kriteria Imam Bukhari.
Oleh karena itu, dia meftra cukup dengan isyarat dalam riwayat yang
dikutipnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat yang dia sitir itu
dinukil Abu Daud melalui jalur Malik bin Abu Maryam, dari Abu
Malik Al Asy'ari, dari Nabi SAW, ri)r V'rqP- -r;Jr cU A:H
(Sungguh sebagian manusia benar-benar akan minum khamer dan
menamakannya dengan selain namanya). Hadits ini dinyatakan shahih
oleh Ibnu Hibban. Ia memiliki banyak pendukung di antaranya:

Pertama, hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu
Muhairiz, dari Tsabit bin As-Samth, dari Ubadatr bin Shamit,
dinisbatkan kepada Nabi SAW , ri)t P.qk-'Pt €i',y',rt|'-:F-
(sebagian manusia dari umatku akan minum khamer dan menamainya
dengan selain namanya). Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam
Ahmad dengan redaksi, ljJt dl b u,$, ';rt:-i (sungguh

sekelompok umatlru akan menghalalkan khamer). Sanad hadits ini
jayyid. Namun, An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu
Muhairiz, dia berkata, "Dari seorang laki-laki dikalangan sahabat."

Kedua, hadits yang diriwayatkan Ibnu Majatr pula dari Khalid
bin Ma'dan, dari Abu Umamah, dinisbatkan kepada Nabi SAW, I
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+.-\t *,q*J" Pt ii'u ryb'q:F s- d,$tt ir,-1r $.r eidak

akan berlalu hari-hari dan malam-malam hingga sekelompok umatlat

minum khamer dan menamakannya dengan selain namanya).

Ketiga, hadits yang diriwayatkan Ad-Darimi dengan sanad

yang lemah dari Al Qasim, dari Aisyah RA, ,lt tO' ..p !t'ly,t"i;
ti-'il15 'd:i') ,f; ,r1"Ar iUk '"st,l;E;- w i)sl' "i;s:- r;'J:ti ol,J:A'{i

t,
$j"t4 Wt *q#- 'i6 t,iirr IH Al* mendengar Rasulullah

SAW bersabda, "Sesungguhnya yang pertama knli membalikkan Islam

sebagaimana membalikkan bejana adalah masalah khamer."
Ditanyakan, "Bagaimana demikian wahai Rasulullah?" Beliau

bersabda, "Mereka menamakannya dengan selain namanya dan

menghalalknnnya"). Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi
Ashim melalui jalur lain dari Aisyah RA.

Keempat, hadits yang diriwayatkan Ibnu Wahab, dari Sa'id bin
Abi Hilal, dari Muhammad bin Abdullah, sesungguhnya Abu Muslim Al
Khaulani menunaikan haji, lalu masuk ke ternpat Aisyah, maka Aisyah

bertanya kepadanya tentang Syam dan cuacanya yang dingrn. Dia
berkata, "Wahai Unrmul Mukrninin, sesungguhnya mereka meminum

minuman yang mereka namai thila' (atr perznan anggur sampai menjadi

sirup)." Aisyah berkat4 "Sungguh benar Rasulullah SAW dan dia telah

menyampaikan hingga aku mendengar beliau bersabda, €i b 6U L1

Wt f, q#- ';at oT.*i (Sesungguhnya sekelompok manusia dari

umatlu meminum khamer dan menamaknnnya dengan selain namanya).

Hadits ini diriwayatkan Al Baihaqi.

Abu Ubaid berkata, "Telah disebutkan atsar-atsar yang sangat

banyak dengan nama-nama yang beragam dalam masalah khamer."

Dia menyebutkan sebagiannya. Dia berkata, "Di antaranya adalah 'as-

sakar', yaitu air rendaman kurma jika bergolak tanpa dimasak; 'al
ji'ah', yaitu air rendaman sya'ir (gandum); 'as-sakarkah' yaitu

khamer Habasyah yang terbuat dari jagung." Hingga dia berkata,
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"Semua nama-nama ini menurut hemat saya adalah nama kiasan untuk
khamer. Ia masuk dalam cakupan sabda Nabi SAW, 'Mereka
meminum khamer dan menamakannya dengan selain namanya'. Hal
itu dikuatkan dengan perkataan lJmar, 'Khamer adalah yang menufupi
akal'."

,r.g 'i. ei:* e:r, :sb
berkata, Shadaqah bin Khalid menceritakan kepada lmmi). Demikian
tercantum dalam semua naskah shahih Bukhari dari seluruh riwayat
dari Al Farabri. Demikian juga dalam riwayat An-Nasafi dan Hammad
bin Syakir. Sungguh Az-Zarkasymelakukan kelalaian dalam kitabnya
At-Taudhih. dia berkata, "Kebanyakan riwayat menyebutkan hadits ini
dalam Shahih Bukhari melalui jahx mu'allaq (tanpa sanad lengkap).
Abu Dzar menyebutkannya dengan sanad yang lengkap dari sebagian
gurunya seraya berkata, 'Imam Bukhari berkata: Al Husain bin Idris
menceritakan kepada kami, Hisyam bin Ammar menceritakan kepada
kami'." Dia berkatq "Atas dasar ini, maka hadits yang dimaksud
adalah shahih memenuhi kriteria Imam Bukhari. Ini menjadi bantahan
terhadap Ibnu Hazm atas klaimnya bahwa hadits ini munqathi'
(terputus)." Apa yang dia katakan adalah suatu kekeliruan akibat tidak
melakukan penelitian yang mendalam, sebab orang yang

mengucapkan, "Al Husain bin Idris menceritakan kepada kami"
adalah Al Abbas bin Al Fadhl (guru Abu Dzar) bukan Imam Bukhari.
Dia adalah Husain Al Harawi yang memiliki gelar 'Khurram' dan

termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadits. Hanya saja faidah
yang mungkin ditemukan dalam riwayat Abu Dzar adalah dia
meriwayatkan hadits ini dari jalurnya sendiri selain jalur Imam
Bukfiari hingga Hisyam. Sesuai kebiasan para ahli hadits, apabila

mereka mendapatkan hadits yang lebih ringkas sanad-nya

dibandingkan sanad dalam kitab yang mereka riwayatkan, maka

mereka akan menyebutkan sanad yang ringkas itu setelah sanad yang
panjang. Demikian pula bila terjadi cacat dalam sanad, baik karena

terputus atau selainnya, lalu mereka mendapatkan hadits itu tanpa
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cacat, maka mereka juga menyebutkannya. Disini Abu Dzar
menempuh metode tersebut. Dia meriwayatkan hadits dari tiga orang
gurunya dari Al Farabri, dari Bukhari, dia berkata, "Hisyam bin
Ammar berkata." Setelah selesai menyebutkan hadits itu, maka Abu
Dzar berkata, "Abu Manshur Al Fadhl bin Al Abbas An-Nadhrawi
menceritakan kepada kami, A1 Husain bin Idris menceritakan kepada
kami, Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami... sama seperti
di atas."

Mengenai klaim Ibnu Hazm yang dia sitir telah didahului oleh
Ibnu Ash-Shalah di kitab Ulum Al Hadits, dia berkata, "Riwayat
mu'allaq dalam hadits-hadits di kitab Shahih Bukhari adalah
pemutusan sanad-nya, bentuknya seperti hadits munqathi ' (terputus),
tetapi hukumnya tidak seperti hadits munqathil bahkan ia -jikaditemukan- tidak keluar dari kategoi shahih kepada dha'tf. Tidak
boleh menggubris Abu Muhammad Hazm Azh-Zhahin atas
penolakannya terhadap riwayat Bukhari dari Abu Amir dan Abu
Malik Al Asy'ari dari Rasulullah SAW, b:;rU" ir:tll n;i €. U:#
Jlilrj 'P\ ;/t (Akan ada pada umatku orang-orang yang

menghalalkan sutera, khamer, dan musik), karena Imam Bukhari telah
menyebutkannya seraya berkata, "Hisyam bin Ammar berkata" lalu
dia menyebutkan melalui sanad-nya. Ibnu Hazmmengklaim hadits ini
terputus antara Imam Bukhari dan Hisyam. Alasan ini dia jadikan
sebagai jawaban bagi mereka yang berhujjah dengan hadits itu untuk
mengharamkan musik. Namun, dia keliru dalam hal itu dari berbagai
segi. Hadits ini shahih dikenal memiliki sanad bersambung sesuai
kriteria Shahih Bukhari. Imam Bukhari terkadang melakukan hal
seperti ini, karena dia telah menyebutkan hadits yang sama di tempat
lain dengan sanad yang maushul. Terkadang juga dia melakukan hal
itu, karena sebab-sebab lain yang tidak dimasuki unsur cacat, yaitu
sanad terputus."
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Ibnu Hazm di kitab Al Mufualla mengatakarl ..Tidak ada
kesinambungm sanad antaxa Bukhari dan Shadaqah bin Khalid."
Kemudian Ibnu Shalah menyebutkan di tempat lain bahwa apa yarLg

dikatakan Imam Bukhari dalam kitabnya, 'qaala fulaan' (fulan telah
berkata) seraya menyebutkan salatr satu di antara gunrnya, maka ia
masuk kategori hadits mu'an an (hadits yang diriwayatkan dengan
kata 'an). Sementara sebagian pakar menyebutkan Imam Bukfiari
melakukan hal itu dalam riwayat yang dia terima dari gurunya melalui
metode mudzaakaraft. Sebagian lagi mengatakan ia adalah hadits yang
dia riwayatkan melalui metode munaawalafi (guru memberikan satu
kitab untuk diriwayatkan oleh muridnya)."

Syaikh kami, Al Haf:u;h Abu Fadhl telah menanggapi
perkataan Ibnu Shalah bahwa dalam kitab shahih Bukhari dia
menemukan sejumlah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dari
sebagian gurunya seraya mengatakan kepadanya 'fulan berkata,, lalu
dia menyebutkannya di tempat lain disertai perantara antara dirinya
dengan syaikh fulan tersebut. Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat-
riwayat yang dikutip Imam Bukhari melalui jalur ini ada beberapa

macirm, di antaranya: Pertama, apa yang dia tegaskan telah
mendengar langsung dari syaikh fulan tersebut, baik dalam kitab
Shahihnya maupun yang lain. Adapun penyebabnya untuk yang
pertama adalah, mungkin dia telah menyebutkan hadits itu pada
sejumlatr tempat dan tidak berhasil menemukan jalur lain, maka
disebutkan seperti itu agar tidak mengglang bentuk yang sama pada
dua tempat. Kedua, terkadang tidak sesuai kriterianya, baik karena
kekurangan pada sebagian periwayatnya dan mungkin juga karena
mauquf (tidak sampai kepada Nabi SAW). Ketiga, apa yang dia
sebutkan melalui perantara syaikh tersebut dan sebabnya, seperti yang
pertama. Namun, umunnya yang demikian dia tidak banyak menukil
riwayat dari syaikh tersebut. Keempat, apa yaflg dia sebutkan di
tempat lain dalam kttab Shahih-nya sama seperti hadits pada bab di
atas. Inilah yang terasa musykil (rumit) bagi saya. Adapun yang
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tampak sekarang, penyebabnya adalah kekurangan pada sebagian

penuturannya, dan di tempat ini adalah keraguan Hisyam tentang

nama sahabat yang meriwayatkanrrya. Pada pembahasan mendatang

akan disebutkan perkataan Imam Bukhari yang mengisyaratkan hal

itu, dia berkata, "Sesungguhnya riwayat mahfuzh (yang akurat),

berasal dari Abdunahman bin Ghanm dari Abu Malik." Kemudian dia

menyebutkan di kitabnya At-Tarikh dari riwayat Malik bin Abi
Maryam, dari Abdurrahman bin Ghanm sama seperti itu. Al Muhallab
juga telah menyitir sebagian masalah itu. Mengenai keberadaawrya,

dia mendengar dari Hisyam tanpa perantara atau melalui perantara,

maka tidak ada pengaruh baginya, karena dia tidak menukil riwayat

dengan lafazh yang mengindikasikan riwayat itu shahih, kecuali jika

riwayatnya layak diterima. Terutama jika dia mengutipnya untuk dalil.

Sedangkan perkataan Ibnu Shalah, "Apa yang dia sebutkan

dengan kata qaala (berkata) hukumnya sama dengan hukum sanad

mu'an an, sementara riwayat mtt'an'an dafl selain mudallis dipahami

sebagai riwayat muttashil (memiliki sanad yang bersambung),

sementara Imam Bukhari bukan seorang mudallis. Dengan demikian,

riwayat itu adalah muttashil. " Ini adalah pembahasan yang disetujui

Ibnu Mandah dan menjadi komitrnen baginya. Dia berkata, "Imam

Bukhari meriwayatkan dengan kata qaala (berkata) dan ini adalah

tadlis." Namun, pernyataan ini ditanggapi syaikh kami bahwa tidak

seorang pun yang mensifati Imam Bukhari sebagai mudallis.

Tampaknya maksud Ibnu Mandah adalah bentuknya sama seperti

bentuk tadlis, bukan berarti riwayat itu mudallas. Namun, yang patut

diterima, kata seperti ini bila berasal dari selian mudallis, maka

memiliki hukum riwayat 'mu'an'an'. Al Khathib berkata, "Inilah yang

dijadikan pedoman dalam disiplin ilmu hadits. Maksudnya, kata
'qaala' (telah berkata) tidak dipahami dalam konteks mendengar

langsung, kecuali dari mereka yang diketahui kebiasaannya

menggunakan kata tersebut pada riwayat yang dia dengar langsung,

seperti Hajjaj bin Muhammad A1 A'war." Atas dasar ini, maka ia
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berbeda dengan riwayat 'mu'an'an', maka tidak boleh diberi hukum
yang sama, serta tidak diterapkan konsekuensi tadlis, terutama jika
berasal dari mereka yang diketahui biasa melakukarurya bukan untuk
tujuan tadlis (mengaburkan riwayat).

Sudah maklum di kalangan atrli hadits, bahwa riwayat-riwayat
mu'allaq yang disebutkan Imam Bukhari dan menggunakan kata yang
tegas menunjukkan keakuratannya, maka riwayat itu shahih hingga
periwayat yang dia sebutkan, meskipun periwayat itu bukan termasuk
gurunya. Namun, jika ditemukan hadits mu'allaq dari riwayat
sebagian ahli hadits memiliki sanad yar,g mausftzl (bersambung)
kepada orang yang disebutkan Imam Bukhari sesuai kriteria shahih,
maka tidak ada kemusykilan. Demikianlah yang saya pilih dan atas

dasar ini saya menulis kitab Ta'liq At-Ta'liq. 
i.

Syaikh kami menyebutkan dalam y,ttab Syarh At-Tirmidzi
ketika membahas ilmu Musthalah Hadits, bahwa hadits Hisyam bin
Ammar diriwayatkan darinya melalui sanad yang maushur dalam
kitab Mustakhraj Al Ismaili, dia berkat4 "Al Hasan bin Sufyan
menceritakan kepada kami, Hisyam bin Ammar menceritakan kepada
kami." Ath-Thabarani meriwayatkan juga dalam Musnad Ary-
Syamiyin, dia berkat4 "Muhammad bin Yaztd bin Abdushamad
menceritakan kepada kami, Hisyam bin Ammar menceritakan kepada
kami." Dia berkata, diriwayatkan pula oleh Abu Daud dalam kitabnya
As-Sunan, dia berkata, "Abdul Wahhab bin Najdah menceritakan
kepada kami, Bisyr bin Bakr menceritakan kepada kami,
Abdurrahman bin Yazid bin Jabir menceritakan kepada kami...". Dari
pernyataan ini, maka kami ingin menggarisbawahi dua hal.

Pertama, Ath-Thabarani meriwayatkan hadits yang dimaksud
dalam kitabnya Al Mujam Al Kabir dari Musa bin Sahal Al Juwaini
dan dari Ja'far bin Muhammad Al Firyabi, keduanya dari Hisyam.
Sementara Al Mujam Al Kabir lebih masyhur daripada Musnad Asy-
Syamiyin, maka menisbatkan hadits ini kepada Al Mujam Al Kabir
tentu lebih utama. Disamping itu, hadits tersebut diriwayatkan Abu
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Nu'aim dalam kitabnya Al Mustakhraj Ala Al Bukhari, dari Abdan bin
Muhammad A1 Marwazi dan dari Abu Bakar Al Baghindi, keduanya
dari Hisyam. Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam llitab Shahihnya
dari Al Husain bin Abdullah Al Qaththan, dari Hisyam.

Kedua, perkataannya 'sesungguhnya Abu Daud
meriwayatkarurya' memberi asumsi bahwa ia dalam riwayat Abu
Daud mencantumkan lafazh yang menjadi perselisihan, yaitu al
ma'aazif (musik). Padahal tidak demikian, bahkan tidak disebutkan
kata 'khamer' yang karenanya Imam Bukhari mengutipnya di bab ini.
Sesungguhnya lafazh riwayat tersebut dalam kutipan Abu Daud
melalui sanad di atas hingga Abdurrahman bin Yazid adalah, Athiyah
bin Qais menceritakan kepada kami, aku mendengar Abdurrahman bin
Ghanm Al Asy'ari dia berkat4 Abu Amir atau Abu Malik Al Asy'ari
menceritakan kepadaku, demi Allah, dia tidak mendustaiku, dia
mendengar Rasulullah SAW bersabda, jr o'jA";ryi Oi'u Ufr
Y$ # J1 ;;t:t't'rsl. re '9" -Jti u,ti; 6si- ;,sJU j- tt
(sungguh akan ada di antara umatlat kaum yang menghalalkan zina,
sutera, dan khamer -lalu dia menyebutkan perkataan lain- di antara
mereka ada yang dirubah menjadi kera dan babi hingga hari kiamat).
Benar, Al Ismaili menukil hadits melalui jalur ini dari riryayat
Duhaim, dari Bisyr bin Bakr, melalui sanad ini, dia berkata, tjrt"
$AS6 *lr: jlti jt (Mereka menghalalkan zina, sutera,

khamer, dan musik). :i

{.e'i'U:* gY ghadaqah bin Khatid menceritakan kepada

kami). Dia adalah Ad-Dimasyqi, dan berasal dari maula keluarga Abu
Sufyan. Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain
hadits ini dan satu hadits terdahulu dalam pembahasan keutamaan
Abu Bakar. Ia juga berasal dari Hisyam bin Ammar dat'- Zaid bin
Waqid. Shadaqah yang disebutkan ini adalah seorang periwayat yang
tsiqah (terpercaya) menurut semua ahli hadits. Abdullah bin Ahmad
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mengutip dari bapaknya, "seorang yang tsiqah anak orang yang
tsiqah. Riwayatnya lebih akurat dibandingkan riwayat Al walid bin
Muslim." Sementara itu syaikh kami -Ibnu Al Mulaqqin-
melakukan kelalaian, karena mengikuti selainnya. Dia berkata,
"seandainya dia -Ibnu Hazm- mengkritik hadits ini dari sisi
Shadaqah (niscaya lebih tepat), sebab Ibnu Al Junaid meriwayatkan
pernyataan dari Yahya bin Ma'in tentang dia, "Ia bukan sesuafu.,, Al
Marwazi meriwayatkan pula dari Ahmad, "Ia tidak lurus dan tidak
diridhai." Namun, apa yang dikatakan syaikh kami adalah tidak benar,
karena Yahya dan Ahmad mengatakan demikian sehubungan dengan
Shadaqah bin Abdullah As-Samin. Periwayat ini lebih dahulu
daripada Shadaqah bin Khalid. Hanya saja keduanya sama-sama
berasal dari Damaskus serta dalarn menukil riwayat dari sebagian
syaikh seperti zud bin waqid. Adapun Shadaqatr bin Khalid, maka
saya telah sebutkan perkataan Imam Ahmad tentangnya. Sedangkan
Yatrya bin Ma'in, maka yang dinukil darinya bahwa dia berkata,
"Adapun Shadaqah bin Khalid lebih disukai oleh Abu Mishar
dibanding Al walid bin Muslim." Dia berkata, "Dia lebih aku sukai
daripada Yahya bin Hamzah." Muawiyah bin Shaleh menukil dari
Ibnu Ma'in bahwa Shadaqatr bin Khalid seorang yang tsiqah
(terpercaya). Kemudian Shadaqah tidak menyendiri dalam menukil
riwayat ini dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir sebagaimana dalam
catatan Bisyr bin Bakr.

,re U'ry gV 
@thiyah bin Qais menceritakan kepada kami).

Dia adalatr Syami (berasal dari Syam) dan seorang tabi'in. Riwayafirya
dinyatakan kuat oleh Abu Hatim dan selairurya. Dia meninggal pada
tahun 110 H. Sebagian lagi mengatakan sesudah itu. Dia tidak
memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits ini, dan
demikian pula gurunya. Sanad riwayat ini semuanya berasal dari
Syam.
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oi to

f U ftjt & lAbdurrohman bin Ghanm). Dia adalah Ibnu

Kuraib bin Hani', lalu te{adi perselisihan tentang statusnya sebagai
sahabat. Ibnu sa'ad berkata, "Bapaknya termasuk orang yang datang
kepada Rasulullah sAw bersama Abu Musa. Menurut Ibnu yunus,

Abdurrahman bersama bapaknya ketika datang kepada Rasulullah
SAW saat itu. Adapun Abu Zur'ah dan pakar hadits Syam lainnya
berkata, 'Dia hidup di masa Nabi sAW namun tidak sempat bertemu'.
Duhaim mengedepankannya atas Ash-Shunabihi." Ibnu sa'ad berkata,
"Dia pernah diutus oleh Umar untuk mengajari penduduk Syam.
Dinyatakan tsiqah (terpercaya) oleh Al Ijli dan ulama lainnya. Dia
meninggal pada tahun 78 H. Dalam riwayat Al Ismaili dari Athiyah
bin Qais terdapat tambahan, "Rabi'ah Al Jarsyi berdiri di antara
manusia 

-lalu beliau menyebutkan hadits yang cukup panjang- dan
ternyata Abdunahman bin Ghanm berkata, .Aku bersumpah, Abu
Amir atau Abu Malik Al Asy'ari menceritakan kepadaku, demi Allah
aku bersumpah sekali lagi, dia menceritakan kepadaku telah
mendengar..."' Sementara dalam riwayat Malik bin Abi Maryam,
"Kami berada di sisi Abdunahman bin Ghanm dan bersama,kami
Rabi'ah Al Jirsyi, lalu mereka menyebutkan tentang minuman.,,
Disebutkan hadits selengkapnya.

U-ro\t -#.6 ij \i- fb i 4:.e 6tu Amir _-atau Abu

Malik- Al Asy'ari menceritaknn kepadaku). Demikian diriwayatkan
kebanyakan pakar hadits dari Hisyam bin Ammar, yakni disertai
keraguan. Demikian pula tercantum dalam riwayat Al Ismaili dari
riwayat Bisyr bin Bakr. Dalam riwayat Abu Daud dari Bisyr bin Bakr
disebutkan, "Abu Malik menceritakan kepadaku", yakni tanpa ada
keraguan. Dalam riwayat Ibnu Hibban dari Al Husain bin Abdullah
dari Hisyam melalui sanad ini hingga Abdurrahman bin Ghanm,
"Sesungguhnya dia mendengar Abu Amir Al Asy'ari dan Abu Malik
Al Asy'ari berkata..." disebutkan hadits seperti di atas. Demikian
yang dia katakan. Kalaupun dikatakan yang akurat adalah riwayat
mengandung keraguan, maka keraguan terhadap nama sahabat tidak
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mengurangi derajat hadits. Meski demikian, hal ini dijadikan alasan

oleh Ibnu Hazm untuk menolak hadits ini, namun argumentasinya

tertolak. Lebih mengherankan darinya, Ibnu Baththal menyebutkan

dari Al Muhallab, bahwa sebab Imam Bukhari tidak mengatakan,

"Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami", karena adanya

keraguan pada nama sahabat. Namun, ini sesuatu yang tidak
disepakati. Adapun yang akurat adalah riwayat mayoritas.

Imam Bukhari meriwayatkannya di kitab At-Tarikh melalui
jalur Malim bin Abi Maryam, "Dari Abdunahman bin Ghunm, dari

Abu Malik Al Asy'ari, dari Rasulullah SAW, i.iSt ,gt'U ",$i A:H
Jit;;Sr # U:;t'oqt # jt),i rir'.,r P.qP- gungguh sebagian

manusia daripada umatht akan minum khamer, mereka menamainya

dengan selain namanya, pagt hari penyanyi datang kepada mereka,

dan sore hari datang kepada merekn musik). Tampak bahwa keraguan

itu berasal dari Athiyah bin Qais, karena Malik bin Abi Maryam -

sahabatnya dalam menerima riwayat itu dari guru mereka- tidak ragu

dalam menyebutkan Abu Malik. Disamping keraguan tentang nama

sahabat tidak mengurangi derajat hadits, maka tidak perlu menggubris

mereka yang mengkritik hadits ini dengan sebab keraguan tersebut.

Apalagi telah diketahui bahwa yang kuat adalatr dari Abu Malik Al
Asy'ari salah seorang sahabat yang masyhur.

i.S O itttj (Demi Allah, dia tidak berdusta kepadalat). Hal ini

menguatkan riwayat mayoritas bahwa ia berasal lebih dari satu orang

bukan hanya dari dua orang.

7Jt 
'o;";r- (Mereka menghalalkan zina). Ibnu Nashir

membacanya 'hira', artinya kemaluan. Demikian juga dalam

kebanyakan riwayat dalam Shahih Bukhari. Iyadh dan ulama yang

mengikutinya tidak menyebutkan versi lain. Ibnu At-Tin menyebutkan

pendapat yang ganjil, dia berkata, "Kata ini dalam Shahih Bukhari

dibaca 'al khiz'." Ibnu Al Arabi berkata, "Kata'al khiz' merupakan
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kesalahan dalam penulisan naskah, bahkan yang benar adalah 'al fuir',
artinya kemaluan. Artinya mereka menghalalkan zirra." Ibnu At-Tin
berkata, "Maksudnya, mengambil kemaluan perempuan dengan cara

tidak halal. Meskipun para ahli bahasa tidak menyebutkan kata ini
dengan makna demikian, tetapi masyarakat umum menyebutkannya

seperti pada riwayat di atas (al hira)."

Iyadh menukil versi yang memberi tanda 'tasydid'pada huruf
ra' (al fuirra). Namun, versi yang tidak memakai'tasydid' lebih benar.

Dikatakan, asalnya menggunakan huruf ya'sesudah huruf ra', tetapi
kemudian dihapus. Abu Musa menyebutkan kata ini dalam kitab Dzail
Al Gharib bagian huruf ha' dan ra' seraya mengatakan huruf ra' tidak
diberi tasydid. Asalnya adalah 'hirafua' dan bentuk jamaknya afuraah.

Dia juga berkata, "Di antara mereka ada yang memberi tanda tasydid
pada huruf ra',tetapi ini kurang tepat."

Abu Daud menyebutkan hadits ini pada pembahasan tentang
pakaian pada bab berjudul "Apa yang Disebutkan tentang Al Hir
(zina)." Dalam riwayatnya disebutkan dengan kata'jizz', namun yang

benar adalah 'hir'. Hal ini dikuatkan oleh apa yarLg tercantum d.alam

kitab Az-Zuhdkarya Ibnu Al Mubarak, dari hadits Ali, Jr,Li Oi'qU
j-lti :6t 

'tt:j il (Hampir-hampir umatlru menghalalkan

kemaluan perempuan dan sutera). Dalam riwayat Ad-Dawudi
disebutkan dengan kata'al fuaziz',lalu dia mengatakan bahwa ini
tidak akurat, karena kebanyakan sahabat mengenakannya. Ibnu Atsir
berkata, "Kata yang masyhur dalam hadits ini adalah menggunakan

titik dan harakat, dan ia jenis daripada 'ibrisim' (sutera)." Demikian
yang dia katakan. Sementara telah diketahui bahwa yang masyhur
dalam riwayat Imam Bukhari tanpa titik (al fuir). Ibnu Al Arabi
berkata, "Al Khizz diperselisihkan hukumnya dan yang paling kuat
adalah halal. Tidak ada ancaman dan juga hukuman menurut Uma'.
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Catatan

Kata ini tidak disebutkan dalam riwayat Al Ismaili dan tidak
ditemukan dalam riwayat Abu Nu'aim dari jalur Hisyam. Bahkan
dalam riwayat keduanya disebutkan, J3r;iJrj i;ft-t ;;.:r ,t:jA-
(Mereka menghalalkan sutera, khamer, dan musik). Kata
'yastahilluuna' (menghalalkan) dikomentari Ibnu Al Arabi,
"Kemungkinan maknanya adalah mereka meyakini bawha hukumnya
adalah halal. Namun, mungkin juga sebagai majaz atas sikap mereka
yang tanpa batas. Maksudnya, mereka meminumnya tanpa merasa ada

batasan apapun sebagaimana mereka melakukannya terhadap sesuatu
yang halal. Sungguh kami telah mendengar dan melihat orang-orang
yang berbuat demikian. "

JiA,l6 (Musik). Kata ma'aazif adalah jarnak dai ma,zafalt,

artinya alat-alat permainan untuk bersenang-senang. Al eurthubi
menukil dari Al Jauhari bahwa al ma'aazif adalah nyanyian. Namun,
yang terdapat dalam kitab Ash-shibab karl,anya dikatakan bahwa ia
adalah alat permainan untuk bersenang-senang. Ada pula yang
mengatakan bahwa artinya adalatr suara alat-alat permainan ifu.
Sementara dalam kitab Al Hawasyi Ad-Dimyathl disebutkarr, "Ar
Ma'aazif adalah sejenis rebana dan selainnya yang dipukul. Nyanyian
biasa juga disebut 'uzf, dan semua permainan disebut ,ud,, Dalam
riwayat Malik bin Abu Maryam disebutkan , '* C:;:'t:V;r'na* ylt
J1t*St (para penyanyi datang pada pagt hari kepada mereka dan

musik datang di sore hari).

f * it;t;t Uft gungguh aknn ada knum yang tinggal

di lereng gunung). 'Alam adalatr jarnak dari kata a'laam, artinya
gunung yang tinggi. Sebagian lagi mengatakan, puncak gunung.

, .1 . t iz - :-6-v 
7:i (Datang kepada mereka di sore hari). Demikian

disebutkan dengan menghapus pelakunya, yaitu 'penggembala'
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berdasarkan konteks pembicaraan, karena hewan ternak itu harus ada

yang mengawasinya.

e lr:-, (Membawa hewan ternak).Ia adalah hewan ternak

yang digembalakan pagi hari ke tempat penggembalaannya, lalu
kembali pada sore hari ke tempabrya. Dalam riwayat Al Ismaili
disebutkan 'saarihah' (hewan ternak). Atas dasar ini, maka tidak ada

yang dihapus.
t.

lali.J.'€,U (Datang kepada mereka untuk suatu keperluan).

Demikian yang disebutkan dengan menghapus subjek (pelaku). Al
Karmani berkata, "Subjek (pelaku) yang dihapus mungkin kata 'yarrg
datang' atau 'penggembala' atau 'orang butuh' atau 'seseorang'. Saya
(Ibnu Hajar) katakan, disebutkan dalam riwayat Al Ismaili dengan

kalimat, h6 4.tb llr.U (datang kepada mereka peminta suatu

keperluan). Oleh karena itu, ia menjelaskan sebagian kemungkinan
yang disebutkan di atas.

?ttr ,i# @ltah menimpakan hukumnnya kepada mereka di

malam hari). Maksudnya, membinasakan mereka di malam hari. Kata
'al bayaat' artinya serangan musuh di malam hari.

nnr *, (Menghancurkan gunung itu). Maksudnya,

merobohkan gunung tersebut kepada mereka. Ibnu Baththal berkata,
"Jika kata 'alam dr sini ditafsirkan sebagai gunung, maka artinya
Allah menghancurkan gunung dan menimpakan kepada mereka, dan
jika ditafsirkan dengan arti bangunan, maka Allah meruntuhkannya
kepada mereka." Ibnu Al Arabi mengemukakan pendapat yang aneh,

dia menjelaskan hadits ini berdasarkan asumsi bahwa kata 'alam
dibaca 'ilm. Dia berkata, 'Menghilangkan ilmu mungkin denlan cara

meninggalnya para ulama, seperti akan disebutkan dalam hadits
Abdullah bin Amr, dan mungkin juga dengan menghinakan para

ahlinya, karena dikuasai orang-orang durhaka."
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Y., f- t)l t-rtst is; i;i '{-Kr (Merubah yans lain

menjadi kera dan babi hingga hari Kiamaf). Maksudnya, mereka yang

tidak binasa saat ditimpa di malam hari itu, atau mungkin juga kaum

lain yang termasuk kaum tersebut. Kemungkinan pertama didukung

riwayat A1 Ismaili, i-fi'& U-'t (Sebagianyang lain dari merekn

ada yang dirubah). Ibnu Al Arabi berkata, "Kemungkinan dirubah

fisiknya, seperti te{adi pada umat-umat terdahulu, dan kemungkinan
juga sebagai kiasan atas perubahan perilaku mereka." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, kemungkinan pertama lebih tepat dengan konteks

kalimat.

Pada hadits ini terdapat ,urcaman keras bagi mereka yang

melakukan muslihat terhadap apa yang diharamkan Allah dengan cara

merubah namanya. Faidah lairurya adalah hukum selalu mengikuti

illat (sebabnya). Adapun illat pengharaman khamer adalah adanya

unsur memabukkan. Manakala suatu minuman mengandung unsur

memabukkan, maka diharamkan, meskipun diberi nama lain. Ibnu Al
Arabi berkata, "Pada dasarnya hukum itu berkaitan dengan makna

namanya bukan dengan kata-katanya (redaksinya)." Hal ini menjadi

bantahan terhadap mereka yang memahaminya dari segi lafazh (kata).

7. Membuat Nabidz di Wadah dan Taur (Bejana Kecil)

Gx tatori^tr 
"^*,i I ;i ,jrr; )U" q- :)G 71.l Gi ,"y. / r'- J. l> --J - - t 

.z
o t/ ., tE.,

€-t- f-€-.rt- 4i\/\"dK ,y'-i G *') * ?rt -b itJ;t
e*, * \t & ),'J;,'& G ttlrui ,,ts -,y:/r

'i; e,F o "t;'i 
i'ui

5591. Dari Abu Hazim, dia berkata: Aku mendengar Sahal

berkata, "Abu Usaid As-Sa'idi datang dan memanggil Rasulullah
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SAW untuk walimah nikahnya. Saat itu istrinya sebagai pelayan
mereka -dan dia adalah pengantin- lalu dia berkat4 'Apakah kamu
tahu apa yang aku beri minum kepada Rasulullah SAW? Aku
merendam beberapa kurma kering pada malam hari di dalam taur
untuk beliau'."

Keterangan Hadits:

(Bab membuat nabidz di wadah dan taur).Ini termasuk gaya

bahasa menyebut yang khusus sesudah kata yang umum, karena taur
termasuk jenis wadah. Taur adalah bejana kecil yang terbuat dari batu
atau tembaga atat kayu. Dikatakan, "Ia tidak disebut 'taur', kecuali
apabila bentuknya kecil. Dikatakan pula ia adalah gelas besar hampir
sama dengan periuk. Ada pula yang mengatakan sama seperti'thast,
(bejana besar yang terbuat dari tembaga). Sebagian lagi mengatakan
seperti ijjanah (bejana untuk mencuci pakaian).

9f e e:, * lo' .,1; it'l;J"1,t 
oita;23t pi i ;i 1,tuu

Sa'id As-Sa'idi datang, lalu memanggil Rasulullah SAW untuk
walimah nikahnya). Sudah disebutkan pada pembahasan walimah
melalui jalur ini, g?. *, * ?ot Q* orht 

tb': (dia mengundang Nabi

SAW untuk walimahnya). Kemudian dinukil melalui jalur lain dari
Abu Hazim, ii);bb *) 9:t \t &'nlr tb:t (dia mengundang Nabi

SAW dan para sahabatnya).

Ot:tUi :)A 1On berkata, "Apakah kamu tahu..."). Orangyang

berkata di sini adalah Sahal. Dalam riwayat Al Kasymihani
disebutkan, 4i ,:td (Perempuan itu berkata, "Aku memberi

minum. ') . Demikian juga perbedaan pada naqa'tu'. Kata naqa'a
dalam suatu dialek dibaca anqa'a. Pada pembahasan tentang walimah

disebutkan, gt:o *. pf" membasahi beberapa larma).
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)"9 d. (Di Taur). Dalam riwayat pada pembahasan walimah

diberi tambahan, ,t+ 'U fterbuat dari batu). Diberi penjelasan

demikian, karena bisa saja wadah itu terbuat dari selainnya, seperti

yang telah disebutkan. Dalam riwayat Asy'ats dari Abu Az-Zttbair
dari Jabir disebutkan , }k'd s$ *g e'i #" *J # lo, ,r,; nlr t'6

)'g e 'i iS" itir, lhforonya Nabi SAW dibuatkan nabidz di wadah

tempat minum. Apabila tidak ada wadah tempat minum, maka

dibuatkan di taur). Asy'ats berkata, "Tdur terbuat dari kulit kayu."
Riwayat ini dinukil lbnu Abi Syaibah.

Imam Bukhari menggunakan kata intibaadz (membuat nabidz)

pada judul bab sebagai isyarat bahwa naqi' (minuman rendaman

kurma) juga dinamakan nabidz. Oleh karena itu, apa yang disebutkan

dalam hadits dengan kata nabidz dipahami dengan arti naqi'. Imam

Bukhari kembali membuatkan bab dengan judul,"Naqi 'kurma selama

belum memabukkan." Al Muhallab berkata, "Naqi' adalah halal

selama rasanya belum keras. Apabila keras dan bergolak, maka

hukumnya haram. Sementara para ulama madzhab Hanafi

mempersyaratkan yang haram adalah yang dicampur keju." Dia
berkata pula, "Apabila dibuat pada malam hari dan diminum siang

hari atau sebaliknya maka rasanya belum keras. Sehubungan dengan

ini disebutkan dari hadits Aisyah RA." Dia menyitir hadits yang

diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah , * ht,,i" i, {.1 J$ Ug
'a'rv il.;* it4 ;lrft ,it:o U:H 'o\b1 6'i ,V e '$s 

@rasanta
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hari. Apabila malam hari, beliau makan malam, lalu meminumnya

saat makan tersebut. Apabila tersisa sesuatu beliau
menumpaltkannya, kemudian dibuat nabidz untuk beliau pada malam

hari, apabila pagi hari dan beliau sarapan, maka diminumnya saat
sarapan tersebut. Dia [AisyahJ berkata: Kami mencuci tempat minum

itu pagi dan sore hari). Dalam hadits Abdullah bin Ad-Dailami dari
bapaknya disebutkan, ,Jti ei;Jbr'€A 6|*) # h' ,p "'&.$i

&,i & e{.rtt: |nkC* ,p 
":t:y 

(Kami berknta kepada Nabi SAW,

"Apa yang kami lakukan dengan zabib [kismisJ?" Beliau bersabda,
"Buatlalt nabidz saat malam dan minumlah ketika kamu sarapan".).
Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dan An-Nasa'i. Pada hadits-hadits
ini terdapat pengaitan satu hari dan satu malam.

Adapun riwayat Muslim dari hadits Ibnu Abbas disebutkan,
nf 'eki $$ ,o(iJt d Sll' 

',t +ilriJ # *i *vh, ,b lt ,):b3 os
'itrt ip 'Jiu ty ,i:.tAr ir;; \1 u.f ic; 0,3 6g ,;ar 'u3 43 '6:t"

(Biasanya Rasulullah SAW dibuatknn nabidz dari zabib di malaru hari
dalam tempat minum. Apabila pagi hari, beliau meminumnya hari itu
dan malamnya hingga besok harinya. Jika sore [di keesokan harinyaJ
beliau meminumnya atau memberi minum kepada pelayannya. Jika
masih tersisa, maka beliau menumpaltkannya). Ibnu Al Mundzir
berkata, "Minuman pada masa yang disebutkan Aisyah adalah

minuman yang manis. Adapun sifat yang disebutkan Ibnu Abbas telah
sampai kepada rasa keras dan berjolak. Namun, apa yang disebutkan

tentang perintah kepada pelayan untuk meminumnya dipahami bahwa

ia belum mencapai sifat tersebut, sebab bila mencapai sifat itu, maka
akan memabukkan, dan jika memabukkan maka haram dikonsumsi
secara mutlak."

Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang membolehkan

meminum sedikit dari minuman yang memabukkan jika dokon'sumsi

dalam jumlah yang banyak. Namun, tentu saja tidak ada dalil yang

mendukung pandangan ini, karena telah jelas te{adi perubahan
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rasanya, seperti masam atau seliamya, lalu beliau SAW pun
memberinya minum kepada pelayan. Inilah yang disinyalir Abu Daud,
dimana dia berkata setelah mengutipnya, '.Kalimat .beliau

memberinya minum kepada pelayan' maksudnya telah mulai rusak."
Mungkin juga kata 'au' (atat) dalam hadits ini menunjuk&an macam-
macarnnya, karena dia berkata, "Beliau memberinya minum kepada
pelayan atau memerintahkan agar ditumpahkan." Maksudnya, apabila
rasanya sedikit berubah, tetapi belum keras, maka diberikan kepada
pembantu. Namun, jika sudah keras, maka diperintahkan untuk
dibuang. Olehk aren itu, An-Nawawi berkat4 "Ia adalah perbedaan

dalam dua keadaan. Apabila rasanya terasa keras, maka beliau SAW
menumpahkannya, tetap jika belum, maka diberikan kepada pelayan,
hanya saja beliau sAw tidak meminumnya karena memilih yang lebih
utama." Hadits Ibnu Abbas dan hadits Aisyatr dipadukan bahwa
minum naqi'pada hari dibuat tidak menafikan beliau meminumnya
lebih dari hari itu. Mungkin juga ditinjau dari perbedaan keadaan dan
waktu. Apa yang diminum sehari dipahami jika minuman itu hanya
sedikit. Sedangkan yang diminum lebih dari satu hari dipahami jika
minuman itu banyak, sehingga lebih dan diminum keesokan harinya.
Atau yang diminum satu hari saja adalah saat musim pffis, karena
lebih cepat rusak. Kemudian yang diminum lebih dari satu hari adalah

saat musim dingin, karena lebih tahan lama.

8. Nabi SAW Memberi Keringanan Menggunakan Bejana dan
Zhuruf QVadah dari kulit) setelah Ditarang

t, I zd:-s sal :JU Jwf
,. 

4

.*s'rbt.w tl?i
z\r.ct/ i,. t.4.L 4tll Gt-? dltl

, /.
.li! ).i :Ju ,6

4il

,c. \..d,)e dtl 6ir)

:'rti\t L:,tlj
t'c*

t/ ' t' 'f*)
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c. .t.-t

Je Ot*4-,,f

t ,*, J$3 lw Lrr,

I czsP ,i.a.t..rJ> J*r-,, ./

,/16. a. t
t.:.rJ> J^*-.

e)\t f
5592. Dari Salim, dari Jabir RA, dia berkata, "Nabi SAW

melarang menggunakan zhuruf, maka orang-orang Anshar berkata,
'Sesungguhnya ia tidak dapat kami hindari', beliau bersabda,
' Janganlah jika begitu'. "

Khalifah berkata kepadaku, Yahya bin bin sa'id menceritakan
kepadaku, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari
Salim bin Abi Al Ja'd, dari Jabir, sama seperti ini."

Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Sufyan
menceritakan kepada kami, dia berkata kepadanya, ..Ketika Nabi
SAW melarang bej ana-bej ana."

5593. Dari Mujahid, dari Abu Iyadh, dari Abdullah bin Amr
RA, dia berkata, "Ketika Nabi SAW melarang menggunakan tempat-
tempat minum, maka dikatakan kepada Nabi SAW, 'Tidak setiap
orang mendapatkan tempat minum'. Akhimya mereka diberi
keringanan menggunakan jarrah (bejana terbuat dari tanah) selain
muzaffat (bejana yang biasa digunakan membuat khamer)."

to |r, lo.

.;r +tll J-r

'r:r; iah,

..'.a .
L:JJ->

"t:"
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',,1 to,
!Llli 4jt

t oit,#r -}t4
^4r,;tt )b jr
.1a, t .ot ,1a.
UJ> dlJr Ub

5594. Dari Ibrahim At-Taimi, dari A1 Harits bin Suwaid, dari
Ali RA, dia berkata, "Nabi SAW melarang menggunakan dubba' darr

muzaffat."

Utsman menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada

kami, dari Al A'masy, sama seperti ini.

t t2'

.'!*,i ) t1 ,iL:tli ,|X
5595. Dari Ibrahim, aku berkata kepada Al Aswad, "Apakah

engkau pernah bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin tentang

sesuatu yang tidak disukai untuk membuat nabidz?" Dia berkata,

"Benar, aku berkata, 'Wahai Ummul Mukminin, zpz saja yang

dilarang digunakan membuat nabidz?' Dia menjawab, 'Kami ahli bait

dilarang dalam hal itu untuk membuat nabidz dalam dubba' dan

muzaffat'. Aku berkata, 'Tidakkah engkau menyebutkan jaruah dan

fuantam?' Dia berkata, 'Sesungguhnya aku menceritakan apa yang aku

dengar, maka haruskah aku ceritakan kepadamu apa yang aku tidak

dengar?"'

c/,f
69

\. , . , ,. c. c,, o ., l.
Att 6?) ,P e *- I -)^t f

.;-;t):(It ,f *'t r)L

lJ+ Lrr^r)l f lf
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:lu tnZ ?nt *a, jr( ,-r( c, a' '.,:; l- *" i,Su "liJr:t *
el;i,,i .*r\tfit r *, *\t ,b'dtk

.v ,ju t;;trr
5596. Dari Asy-syaibani, dia berkata: Aku *r*"nrr

Abdullah bin Abi Aufa RA berkata, "Nabi SAW melarang

menggunakan jarrah yang hijau," Aku berkata, "Apakah boleh kita

minum menggunakan yang putih?" Beliau berkata, *Tidak boleh."

Keteransan Hadits

(Bab Nabi SAW memberi keringanan menggunakan bejana

dan zhuruf [wadah dari lailitJ setelah dilarang). Dalam bab ini

disebutkan lima hadits, yaitu: Pertama, hadits Jabir yang bersifat

umum dalam memberikan keringanan. Kedua, hadits Abdullah bin
Amr yang mengecua[kan muzaffat. Ketiga, hadits AIi RA yang

melarang menggunakan dubba' dan muzaffat. Keempat, hadits Aisyah

sama seperti itu. Kelima, hadits Abdullah bin Abi Aufa tentang

larangan menggunak an j arrah yang hij au.

Dari sikap Imam Bukhari menunjukkan bahwa' dia

berpendapat, pemberian keringanan yang bersifat umum khusus pada

perkara-perkara yang disebutkan dalam hadits-hadits berikutrya.

Namun, ini adalah masalah yang masih diperselisihkan. Menurut

Imam Syafi'i, Ats-Tsauri, dan Ibnu Habib (dari kalangan madzhab

Maliki) batrwa bejana-bejana tersebut maknrh digunakan dan tidak

mencapai derajat haram. Sementara menurut semua ulama Kufatr,

"semuanya mubah digunakan." Kemudian dari Imam Ahmad dinukil

dua pendapat. Ath-Thabari menukil melalui sanad-nya dari Umar

pernyataan yang menguatkan pendapat Imam Malik. Maksudnya,

perkataan IJmar, "Aku minum dari qumqum (beiana tembaga atau

perak) yang dipanaskan, lalu ia membakar apa yar,9 terbakar dan
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tersisa apa yarlg tersisa, lebih aku sukai daripada aku minum nabidz
pada jarrah." Lalu dari Ibnu Abbas disebutkan, *Nabidz pada jarrah
tidak diminum meskipun lebih manis daripada madu." Larangan ini
disandarkan juga kepada beberapa sahabat."

Ibnu Baththal berkat4 "Larangan menggunakan bejana
bertujuan menutup jalan menuju kerusakan, maka ketika mereka
mengatakan, 'Kami tidak bisa menghindari membuat nabidz di dalam
bejana', beliau pun berkata, 'Buatlah nabidz di dalam bej.ana, tetapi
semua yang memabukkan adalah haram'. Demikian pula hukum
segala sesuatu yang diharamkan karena faktor luar, maka hukumnya
dinyatakan tidak berlaku dalam kondisi darurat, seperti larangan
duduk-duduk di jalanan. Ketika mereka berkata, 'Kami tidak bisa
menghindarinya', maka beliau SAW pun bersabda, 'Berikan hak
jalan'."

Al Khaththabi berkata, "Menurut jumhur, larangan itu berlaku
pada awal penetapan syariat, dan setelah iru dihapus. Sejumlah ulama
berpendapat larangan membuat nabidz di dalam bejana-bejana
tersebut masih berlaku. Di antara mereka 1,ang berpendapat demikian
adalah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ini pula pendapat Imam Malik,
Ahmad, dan Ishaq." Dia berkata, "Pendapat )'ang pertama lebih tepat.

Adapun hikmah larangan tesebut adalah dekatnya masa

diperbolehkannya minum khamer. Setelah pengharaman itu telah
dikenal luas, maka diharamkan membuat nabidz dalam semua bejana
dengan syarat tidak minum yang memabukkan. Seakan-akan mereka
yang tetap melarangnya belum menemukan dalil yang menghapus
larangan itu." Al Hazimi berkata, "Bagr mereka yang mendukung
pendapat Imam Malik bisa mengatakan, 'Telah disebutkan larangan

menggunakan semua zhuruf, lalu dihapus darinya larangan

menggunakan zhuruf dari kulit yang disamak dan begitu pula jarrah
(bejana dari tanah) yang tidak dilapisi dengan bahan sejenis ter, dan
jenis-jenis bejana lainnya tetap terlarang'. Namun, alasan ini dapat

dibantah berdasarkan keterangan tegas dalam hadits Buraidah yang
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dikutip Imam Muslim, Y g t;:?'6 ,7;\t o3p g lt *tr\r ;'r<,l$
($,X r\.j:,5 I bl'p *b j (Dahulu aku melarang kalian dari minuman,

kecuali di dalam wadah dari kulit yang disamak. Namun, sekarang
minumlah dalam semua bejana, tetapi jangan minum yang
memabukkan)." Dia berkata, "Cara mengompromikan kedua
keterangan di atas adalah, 'Ketika ada larangan yang bersifat umum,
mereka mengeluhkan kepada Nabi SAW bahwa mereka
membutuhkan bejana-bejana itu, maka mereka diberi keringanan
menggunakan wadah dari kulit, lalu mereka mengeluhkan lagi bahwa
tidak semua mereka memilikinya, maka mereka diberi keringanan
menggunakan semua jenis wadah dari kulit'."

Hadits pertama, hadits Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan
melalui Yusuf bin Musa, dari Muhammad bin Abdullah Abu Ahmad
Az-Ztbaii, dari Sufyan, dari Manshur, dari Salim. Sufyan yang
dimaksud adalah Ats-Tsauri dan Manshur adalah Ibnu Al Mu,tamir.

1., V (Dari Salim). Pada jalur selainnya disebutkan disertai

penjelasan bahwa yang dimaksud adalah Salim bin Abu Al Ja'd.
Adapun kata zhuruuf berasal dari kata zharf, artinya wadah (dari
kulit).

*:h, f *t * ?ut {* lt J;) ,# (Rasutuilah sAW

melarang menggunakan wadah dari kulit). Dalam riwayat Imam
Muslim dari jalur Abu Az-Ztbair dari Jabir disebutkan, ,(g ,p 6:
*it: (Beliau melarang menggunakan dubba' dan muzaffat).

Seakan-akan ketika jalur ini tidak sesuai kriterianya, maka Imam
Bukhari menyebutkan hadits Abdullah bin Amr, hadits Ali, dan hadits
Aisyah RA yang menunjukkan hal tersebut setelah hadits Jabir.

q, 6 "i. | (Kamt tidak bisa menghindarinya). Dalam

Hafri dari Ats-Tsauri yang dikutip Al Ismaili disebutkan,

riwayat

t1)'d

tentangt (kami tidak memiliki bejana). Dalan riwayat Ahmad

AI

clb
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kisah utusan Abdul Qais disebutkan, lt !, l?,, r;- :pilr',y ,y: ,Sul

a\)ii q 6$ ,qG q'oj!.rby,Jui ,& o'r:y r ;frr georang taki_laki

di antara kaum itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya
manusia tidak memiliki wadah dari htlit." Beliau bersabda,
"Minumlah ia jika bagus dan bila busuk maka tinggalkan,,). Abu
Ya'la meriwayatkan --dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban-
dari hadits Al {syaj -Al Ashri, batrwa Nabi SAW bersabda kepada
mereka, g)a 4'W gi ,y: .p)i'r;: :fja w:-p U &;} ,sji ;u
d aj e$tEii ):ht,f q'5 u,irii..p rai, '4,;-u eu\i

k S, ,?'-,, t: Jvi t o\:F bt :*|* ii,, ,k';r; Jvi S:i,)
?t? # (Mengapa alil metrhat wajah-wajah kalian berubah?

Mereka berknta, "Kami berada di negeri yang cuacanya tidak cocok,
kami biasa memamfaatlkan nabidz untuk memutuskan daging
[mencairkan lemakJ dalam perut-perut kami, kettka engkau melarang
kami menggunakan wadah dari latlit, maka itulah yang tampak di
wajah-wajah kami." Nabi SAIV bersabda, "sesungguhnya wadah dari
kulit tidak dihalalkan dan tidak pula diharamkan, tetapi semua yang
memabukkan adalah haram ").

t\1)i llongonlah jitra demihian).Ini adalah kalimat pelengkap

untuk kata bersyarat dan sekaligus penjelasannya. Maksudnya, jika
demikian keadaannya, dan kamu tidak bisa menghindarinya, maka
janganlah meninggalkannya. Ringkasnya, larangan dikeluarkan
berdasarkan tidak adanya kebutuhan yang mendesak, atau wahyu
turun saat itu juga untuk membatalkan hukum sebelumnya, atau
hukum dalam persoalan itu diserahkan kepada pendapat beriau sAw.
Kemungkinan-kemungkinan ini menolak mereka yang menegaskan
bahwa hadits tersebut menjadi dalil yang menyatakan Nabi SAW
memutuskan hukum berdasarkan ij tihad.
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q.V d, )ti1 ghalifah berkata kepadalat). Dia adalah Khalifah

bin Khayyath, guru Imam Bukhari. Adapun yahya bin Sa'id yang
disebutkan dalam sanad ini adalah Al Qaththan.

Hadits kedua, hadits Abdullah bin Amr yang diriwayatkan
melalui Ali bin Abdullah, dari Sufyan, dari Sulaiman bin Abi Muslim
Al Ahwal, dari Mujahid, dari Mujahid, dari Abu Iyadh. Ali yang
dimaksud adalah Ibnu Al Madini, dan Sufyan adalah Ibnu Uyainah.
Adapun Abu Iyadh adalah Al Ansi. Namanya adalah Amr bin Al
Aswad. Sebagian mengatakan, namanya adalah Qais bin Tsa,labah.
Pendapat ini yang ditandaskan Abu Nashr Al Kullabadzi dalam
deretan para periwayat shahih Bukhari. Seakan-akan dia mengikuti
apayang disebutkan Imam Bukhari dari Ali bin Al Madini. An-Nasa'i
berkata di kitab Al Kuna, "Dia adalah Abu Iyash bin Amr Al Ansi."
Kemudian dia menukil dari jalur Syurahbil bin Amr bin Muslim dari
Amr bin Al Aswad Al Himshi Abu Iyadh.

Dia meriwayatkan pula dari Muawiyah bin Shalih, dari yahya
bin Ma'in, dari Amr bin Al Aswad Al Ansi (dipanggil Abu Iyadh).
Lalu dari jalur Imam Bukhari disebutkan, Ali Ibnu Al Madini berkata
kepadaku, "Sekiranya nama Abu Iyadh bukan Qais bin Tsa,labah,
maka aku tidak tahu siapa dia." Imam Buk*rari berkata, .,IJlama

selainnya mengatakan bahwa namanya adalah Amr bin Al Aswad.,,
An-Nasa'i berkata, "Dikatakan, nama panggilan Amr bin Al Aswad
adalah Abu Abdurrahman." Dia berkata, "Al Hakim Abu Ahmad
menyebutkan dalam kitab Al Kuna hampir sama dengan apa yang
dikutip An-Nasa'i, kecuali perkataan Yahya bin Ma'in." Dia
menyebutkan bahwa dia telah mendengar riwayat dari Umar dan
Muawiyah. Kemudian Mujahid, Khalid bin Ma'dan, Arthah bin
Mundzir, dan selain mereka, pernah menerima riwayat darinya. Dalam
riwayat Syurahbil bin Muslim dari Amr bin Al Aswad disebutkan

bahwa dia pernah lewat di suatu majlis, lalu memberi salam. Mereka
berkata, "Sekiranya engkau duduk dengan kami wahai Abu Iyadh."
Lalu dinukil dari Musa bin Katsir, dari Mujahid, "Abu Iyadh
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menceritakan kepada kami di masa khilafah Muawiyah." Imam

Ahmad menyebutkan dalam kitab Az-Zuhd bahwa Umar pernah

memberi pujian kepada Abu Iyadh. Sementara Abu Musa

menyebutkannya dalam kitab Dzail Ash-Shahabah seraya

menisbatkannya kepada Ibnu Abu Ashim. Menurut saya, dia

menyebutkannya karena sempat hidup di masaNabi SAW, tetapi tidak

ada keterangan akurat bahwa dia tergolong sahabat. Ibnu Sa'ad

berkata, "Dia seorang yang tsiqah (terpercaya) dan sedikit

meriwayatkan hadits." Ibnu Abdil Barr berkata, "Mereka sepakat

bahwa dia tergolong ulama yang tsiqafr. " Apabila semua ini sudah

jelas, maka pandangan yang kuat tentang Abu Iyadh yang dikutip

riwayatnya oleh Mujahid, bahwa namanya adalah Amr bin Al Aswad,

yang berasal dari Syam. Sedangkan Qais bin Tsa'labah, maka dia

adalah Abu Iyadh yang berasal dari Kufah. Dia disebutkan Ibnu

Hibban dalam kelompok para periwayat yang tsiqah (terpercaya) di

kalangan tabi'in. Ibnu Hibban berkata 'Dia meriwayatkan dari Umar,

Ali, Ibnu Mas'ud, dan selain merek4 lalu riwayatnya banyak dinukil
para ulama Kufah." Hanya saja saya memaparkan identitasnya dengan

panjang lebar, karena Al Mizzi tidak menl.ebutkannya secara detail.

Bahkan dia mencampurkan identitas dirinya dengan periwayat lain

dan menamainya Umair bin Al Aswad Asy-Syami Al Ansi, sahabat

Ubadah bin Ash-Shamit. Namun, yang tampak bagiku dia adalah

periwayat yang lain. Jika demikian halnya, maka dia tidak memiliki

riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits ini. Namun, jika seperti

yang dikatakan Al Mizzi berarti dia memiliki satu hadits lain yang

sudah disebutkan pada pembatrasan tentang jihad melalui Khalid bin

Ma'dan, dari Umair bin Al Aswad, dari Ummu Haram binti Milhan.

Seakan-akan dasar dia dalam hal itu bahwa Khalid bin Ma'dan

meriwayatkan dari Amr bin Al Aswad. Namun, Ibnu Hibban dalam

kitab Ats-Tsiqat telalt membedakan antara Umair bin Al Aswad yang

memiliki nama panggilan Abu Iyadh dengan Umair bin Al Aswad

yang meriwayatkan hadits dari Ubadah bin Ash-Shamit. Dia berkata,

"Masing-masing dari keduanya bernama lJmair." Jika keterangan ini
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akurat, barangkali Abu Iyadh biasa dipanggil Amr dan umair. Namun,
dia adalah selain sahabat Ubadah.

,t' i i' +p ';,e (Dari Abdullah bin Amr). Maksudnya, Ibnu

Al Ash. Demikian tercantum dalam semua naskah Imam Bukhari.
Pada sebagian naskah Imam Muslim disebutkan ,Abdullah bin Umar,,
tetapi ini adalah kesalahan dalam penulisan naskah, seperti disinyalir
oleh Abu Ali Al Jiyani.

*L\t f &r *o litt & At ;si t:J (Ketika Nabi sAW
melarang [menggunakanJ tempatlempat minum). Demikian
tercantum dalam riwayat ini. Namun, Imam Bukhari mengerti
kesalahan yang ada, maka setelah mengutip hadits itu, dia berkata,
"Abdullah bin Muhammad menceritakan kepadaku, sufyan
menceritakan kepada kami seperti ini seraya berkata, .bejana-bej 

ana, .,,
Versi inilah yang tepat. Ini pula yang diriwayatkankebanyakan murid
Ibnu Uyainah darinya, seperti Ahmad dan Al Humaidi dalam Musnad
masing-masing, Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Ibnu Abi umar dalam
riwayat Imam Muslim, Ahmad bin Abdah dalam riwayat Al Ismaili,
dan selain mereka.

Iyadh berkata, "Penyebutan kata asqiyah (tempat-tempat
minum) merupakan kesalahan dari periwayat. Bahkan yang benar
adalah au'iyah (bejana-bejana), karena Nabi sAw tidak pemah
melarang menggunakan asqiyah. Bahkan beliau hanya melarang
menggunakan zhuruf (wadah dari kulit) dan membolehkan membuat
nabidz di dalam tempat minum (asqiyah). Lalu dikatakan kepada
beliau sAW, 'Tidak semua orang memiliki tempat minum, maka
beliau mengecualikan yang memabukkan. Demikian pula yang beliau
katakan kepada utusan Abdul eais ketika melarang mereka membuat
nabidz di dalam dubba', dan selainnya. Mereka berkata, ,Apa yang
bisa kami gunakan minum?' Beliau bersabda, 'Di dalam asqiyah
(tempat minum) yang terbuat daf- kulit yang disamak'." Dia berkata
pula, "Mungkin juga riwayat ini pada asalnya adalah larangan
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membuat nabidz kecuali di dalam asqiyah, tetapi kemudian ada

sebagian lafazhyang terhapus dari kalimat."

Pernyataan serupa telah diungkapkan juga oleh Al Humaidi
dalam kitab Al Jam'. Dia berkata, "Barangkali terjadi pengurangan

dalam redaksi hadits. Pada mulanya adalah 'ketika beliau SAW
melarang membuat nabidz, kecuali di dalam tempat minum." Ibnu At-
Tin berkata, "Jika makna hadits itu adalah; ketika Nabi SAW
melarang mehggunakan wadah dari kulit (zhurufl kecuali tempat
minum (asqiyah), terasa sangat ganjil, maka apa yang dikatakan Al
Humaidi lebih dekat kepada kebenaran, sebab menghapus istitsna'
(kata yang menunjukkan pengecuatian) dan menyebutkan mustatsna
minhu (kata yang dikecualikan) adalah tidak diperbolehkan, kecuali
jika dikatakan seperti pemyataan AI Humaidi bahwa ia terhapus

dalam nukilan periwayat." Menurut Al Karmani, kemungkinan
maknanya adalah; ketika beliau SAW melarang dalam masalah
nabidz, kecuali di dalam jaruah (bejana terbuat dari tanah) karena
asqiyah. Dia berkata, "Penggunakan kata 'an dengan arti 'sebab'
adalah hal yang biasa, seperti kalimat 't'asminuuna 'anil akl' (mercka
kenyang [gemuk] dari makan), maksudnva, dengan sebab makan.

Demikian pula firman Allah dalam surah Al Baqaratr ayat 36, tfl:)ii
qt ir'1.*fr (Syetan menggelincirkan keduanya dari surga itu),

maksudnya, dengan sebabnya. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tetapi kelemahan pendapat ini
cukup jelas. Tampaknya tidak ada kekeliruan dan tidak ada pula kata
yang hilang dari kalimat. Penggunaan kata'asqiyaft' untuk semua

yang dipakai minum adalah hal yang biasa. Oleh karena itu, kalimat,
"Beliau melarang (menggunakan) asqiyah", artinya, melarang

menggunakan au'iyah (wadah), karena yang dimaksud dengan wadah

di sini adalah yang digunakan menyimpan air untuk minum. Adapun
pengkhususan kata asqiyah untuk tempat minum yang terbuat dari
kulit hanya berdasarkan 'urf (kebiasaan). Ibnu As-Sikkit berkata,
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"Adapun siqaa'(bentuk tunggal dari kata asqiyah) digunakan sebagai
nama wadah untuk susu dan air. Sedangkan wathb (wadah dari kulit)
khusus digunakan untuk wadah susu. Sedan*an nrbaa digunakan
untuk nama wadah samin. Kemudian qirbah digunakan untuk nama
wadah air. Jika tidak, maka siapa yang memperbolehkan penggunaan
analogi dalam bahasa, niscaya akan mentolelir apa yang dilakukan
Sufyan. Seakan-akan dia berpandangan bahwa kedua kata itu sama.
oleh karena itu, suatu kali dia meriwayatkan satu kata dan kali lain
dengan kata yang lain. Atas dasar inilah Imam Bukhari tidak
menganggapnya sebagai suatu kesalahan. "

*;Sr f .rlt..p ;at '#} (Diberi keringanan bagi mereka

pada jarrah selain muzaffat). Dalam riwayat Ibnu Abi Umar
menggunakan kata 'arkhasha'. Bisa dikatakan ,arkhasha, 

atau
'rakhkhasha'. Kemudian dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan,

9 :A e'e oiii lOtberi izin bagi mereka untuk menggunalcan

sesuatu darinya). Dalam riwayat ini terdapat indikasi bahwa
keringanan tidak dilakukan sekaligus. Bahkan tef adi larangan
membuat nabidz kecuali di dalam 'asqiyah' (tempat-tempat minum).
Ketika mereka mengeluhkan hal itu, maka beliau sAw memberi
keringanan menggunakan sebagian jenis bejana/wadah dan tetap
melarang sebagiarurya. Setelah itu datang lagi keringanan secara
umum. Namun, mereka yang mengatakan bahwa ada keringanan
sesudah itu, perlu mengemukakan dalil yang menunjukkan bahwa
hadits Buraidah mengenai hal tersebut lebih akhir daripada hadits
Abdullah bin Amr ini.

,U U.i' if nj:t; futauilah bin Muhammad menceritatrnn

kepadalat).Oia aa*al Al Ju'fi dan bukan Abu Bakar bin Abi Syaibah,
meskipun namanya juga adalah Abdullah bin Muhammad, sebab

perkataan Imam Bukhari ini memberi asumsi bahwa redaksinya sama
seperti riwayat Ali bin Al Madini, kecuali pada kalimat yang mereka
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berbeda. Sementara redaksi riwayat Ibnu Abi Syaibah tidak memiliki

kemiripan dengan riwayat Ali bin Al Madini.

ti4.1 (Seperti ini). Maksudnya, sama seperti sanad dan matan

riwayat Ali bin Al Madini. Al Ismaili meriwayatkannya melalui Imran

bin Musa, dari Utsman bin Abi Syaibah, dari Jarir, dari Al A'masy,

dia berkata, "Dengan sanad yang serupa."

*\\t ;p (Dari bejana-bejana). Di sini terdapat bagian yang

dihapus, yang seharusnya adalah, "Melarang membuat nabidz di

dalam bejana-bejana." Kemudian hal ini dinyatakan secara tegas

dalam riwayat Ziyad bin Fayyadh dari Abu Iyadh seperti dikutip Abu

Daud, ,ifjiti fttj :\f.rSt G rty 1 (Jangan kalian membuat nabidz di

dalam dubba', hantam, dan naqir). Perbedaan antara asqiyah (tempat-

tempat minum) yang terbuat dari kulit dengan wadah-wadah lainnya,

batrwa 'asqiyah' bisa dimasuki udara dari celah-celahnya sehingga

minuman tidak cepat rusak, seperti yang te{'adi pada wadah lainnya,

misalnya jarrah atau wadah-wadah lain yang dilarang membuat

nabidz. Di samping itu, asqiyah jlka dipakai untuk membuat nabidz,

lalu diikat mulutnya, maka tidak akan membuat mabuk, karena

manakala terjadi perubahan yang memabukkan, maka kulit itu akan

terbelah. Jika belum terbelatr, berarti minuman itu belum

memabukkan. Berbeda dengan bejana-bejana lain, karena nabidz yang

dibuat di dalamnya bisa saja memabukkan tanpa disadari.

Adapun pemberian keringanan menggunakan sebagian bejana

tanpa sebagian yang lain ditujukan untuk memelihara keutuhan harta

karena telah ada larangan menyia-nyiakannya, sebab jenis-jenis

bejana yang dilarang digunakan membuat nabidz adalah bejana-bejana

yang isinya cepat berubah. Berbeda dengan bejana-bejana yang

diperbolehkan untuk digunakan membuat nabidz, dimana isinya tidak

cepat berubah. Namun, hadits Buraidah secara zhahir mengizinkan

menggunakan semua jenis bejana dengan syarat tidak boleh meminum

yang memabukkan. Seakan-akan kekhawatiran itu hilang dengan
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adanya anjuran untuk tidak minum dari bejana-bejana itu hingga
diteliti terlebih dahulu apakah minuman yang ada di dalamnya telah
berubah atau belum. Penelitian ini tidak mesti dengan meminumnya
bahkan bisa saja dengan cara lain seperti memperhatikan gejolaknya
atau busanyayanltampak seperti mentega atau yang sepertinya.

t& t:J U ,l '^!: $ui (Mereka berkata, ,,Kami tidak dapat

menghindarinya".). Dalam riwayat ziyad, bin Fayyadh disebutkan
bahwa yang mengatakannya adalah seorang Arab badui.

Hadits ketiga, hadits Ali RA yang diriwayatkan melalui
Musaddad, dari Yahya, dari Sufyan, dari sulaiman, dari Ibrahim At-
Taimi, dari Al Harits bin suwaid. Sulaiman yang dimaksud adalah Al
A'masy. Adapun Ibrahim At-Taimi dalah Ibnu yazid bin Syarik.

*rtr: $.tht ; (Dari Dubba' dan Muzaffat). Ditambahkan

dalam riwayat Malik bin umair, dari Ali yang dikutip Abu Daud,
"flantam dannaqir."

Hadits keempat, hadits Aisyah RA yang diriwayatkan melalui
Utsman, dari Jarir, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al Aswad.
utsman yang dimaksud adalah Ibnu Abi syaibah. Sedangkan Jarir
adalah Ibnu Abdil Hamid.

)?\ C er;l- ;2 @ari lbrahim, alat berkata kepada At
Aswad). Ibrahim yang dimaksud adalah An-Nakha'i. Adapun Al
Aswad adalah Ibnu Yazid An-Nakha'i. Dia adalah paman dari pihak
ibu bagi Ibrahim (periwayar hadits ini darinya).

tH i;;i-'ol t:;,:- b Apo yang tidak disutrni Nabi sAW untuk

digunakan membuat nabidz?). Maksudnya, beritahukan kepadaku
mana bejana-bejana itu yang dilarang. Kata'amma asalnya adalah ,an

maa (tentang apa), lalu digabungkan menjadi 'amma. sementara
dalam riwayat Al Ismaili disebutkan 'maa nahaa', dengurmenghapus
kata'an.
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'o,F 6i Qidaklah dia menyebut). Orang yang berkata

demikian adalah Ibrahim, dan lawan bicaranya adalah Al Aswad. Kata
'afanuhadditsu' (apakah kami menceritakan) dalam riwayat Al
Kasymihami menggunakan kata' afa' uhadditsu' dalam benfuk tunggal
yang maksudnya adalah pertanyaan pengingkaran. Kemudian dalam
riwayat Al Ismaili disebutkan, 'C,ri il 6 L:t;iit (Apakah aku

menceritakan apa yang tidak aku dengar). Hanya saja Ibrahim
menanyakan jarrah dan hantam, karena masyhurnya hadits yang
melarang membuat nabidz pada empat macam wadah. Barangkali
inilah rahasia dikaitkannya dengan ahli bait, sebab dubba' dan
muzaffat adalah sesuatu yang mudah mereka dapatkan. oleh karena
itu, mereka dilarang menggunakannya secara khusus.

Hadits kelima, hadits Abdullah bin Abi Aufa RA yang
diriwayatkan melalui Musa bin Ismail, dari Abdul wahid, dari Asy-
Syaibani. Abdul Wahid adalah Ibnu Ziyad, sedangkan Asy-Syaibani
adalah Abu Ishaq Sulaiman bin Fairuz. Dalam riwayat Al Ismaili
disebutkan, "Sulaiman Asy-Syaibani menc eritakan kep adaku. "

flt dt f (Dari jaruah hijau). Dalam riwayat Al Ismaili,
tti A, 4 ;p (Dari nabidz di dalam janah hijau).

'Ci 6m berkata). Orang yang berkata adalah Asy-Syaibani.

I :d6 (Beliau berkata, "Tidak boleh"). Maksudnya,

hukumnya sama seperti hukumjaruah @ejana) hrjau. Maka diketahui
pengkaitan dengan warna hijau tidak memiliki makna implisit (tidak
membatasi pada bejana seperti itu). Adapun jarrah berwarna hijau
saat itu sangat memasyarakat di antara mereka, maka penyebutan kata
'hijau' untuk menjelaskan keadaan yang terjadi bukan untuk
membatasi. Ibnu Abdil Barr berkata, "Menurutku, pernyataan ini
dikeluarkan dalam rangka untuk menjawab pertanyaan. Seakan-akan
ketika ditanyakan tentang h:ukum jaruahhljaq maka dijawab, .Jangan

kalian membuat nabidz di dalamnya'. Lalu periwayat mendengarnya
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dan berkata, 'Beliau SAW melarang dari jarrah hijau'." Ibnu Abbas

meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau melarang

(mengkonsumsi) nabidz yang dibuat di dalam jarrah'. Dia berkata,

"Begitu pula semua yang dibuat di dalam madar (bejana-bejana dari

tanatr liat)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Syaf i meriwayatkan dari

Suffan, dari Abu Ishaq, dari Ibnu Abi Aufa', *V h, * yt ,)'h ,4
r*l! f.\tt iilt -Ht 4 ,f a,ut (Rasulullah SAW melarang

[meminumJ nabidz [yarg dibuat di dalamJ jarrah hijau, putih, dan

merah). Jika riwayat ini akurat, maka pada riwayat pertama terdapat

bagian yang diringkas. Hadits yang disebutkan Ibnu Abdil Barr

diriwayatkan Imam Muslim, Abu Daud, dan selain keduanya. A1

Khaththabi berkata, "Dia tidak mengaitkan hukum dalam masalatr itu
dengan warna hijau dan putih. Bahkan hukum itu dikaitkan dengan

sifat memabukkan. Hal itu karena nabidz yang dibuat di dalamjarcah
pada umumnya lebih cepat berubah rasanya. Bisa saja ia berubah

tanpa disadari, sehingga mereka dilarang." Kemudian diberi

keringanan sehingga mereka diizinkan membuat nabidz di dalam

bejana-bejana dengan syarat tidak minum yang memabukkan.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu

Abi Aufa bahwa dia biasa minum nabidz yang dibuat didalarn jaruah

hijau. Dia mengutip pula melalui sanad yang shahih dari Ibnu Mas'ud

batrwa dia dibuatkan nabidz di dalamT'arrah hrjau Dari jalur Ma'qil
ibn Yasar dari sejumlah sahabat, juga disebutkan seperti itu.

Sekelompok ulama mengkfiususkan larangan untuk7'cruah yang hijau,

seperti diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah. An-Nawawi

berkata, "hri pula yang dikatakan kebanyakan -atau sejumlah besar-

pakar bahasa, ahli hadits, dan fikih. Ia adalah pendapat yang paling

kuat." Dikatakan, ia adalah jaruah (bejana dari tanah) yang cekung

bagran tengahnya dan didatangkan dari Mesir sebagaimana

diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari Anas. Pernyataan serupa dinukil
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juga dari Aisyah dan disertai tambahan, "Bagian lehernya di sisinya.,,
Lalu dinukil dari Ibnu Abi Lalra, "Jarrah yang mulutrya di bagian
sisinya serta berisi khamer dan didatangkan dari Tha'if. Mereka pun
biasa memakainya membuat nabidz unfuk menyamai khamer.,, Dari
Atha' dikatakan, "Jaruah biasa dibuat dari tanah liat, kulit, dan bulu.,,
Disebutkan juga dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas bahwa
dia menafsirkanjarrah dengan segala sesuatu yang terbuat dari madar
(tanah liat). Serupa denganya penafsiran Ibnu umar dan sa'id bin
Jubair serta Abu Salamah bin Abdunahman.

9. Naqi'(Air Rendaman) Kurma serama berum Memabukkan

yi tj Li :',eet t * u ,W 'q- :J$ ilt; Gi f
g:G i{rrt'utt; ,y'A *3 iL ht * ;i e;'g*ilr
^a\-nt .* 

^t 
Jylt$i t1 ;:r)tl 11 :L)r- ,urlt e) ,",-';

.i, CPtn "t;';'&i\*)i,5597. Dari Abu Hazim, dia berkata: Aku mendengar Sahal bin
Sa'ad As-sa'idi, bahwa Abu usaid As-Sa'idi mengundang Nabi sAw
untuk walimah nikahnya, dan istrinya adalah pelayan mereka
sementara dia menjadi pengantin saat itu. Dia berkata, .,Tahukah

kamu naqi' apa yang aku beri minum Rasulullah SAW? Aku
membuat naqi' untuknya dari tamr fturma kering) di malam hari
dalam taur (bejana yang terbuat dari batu dan sepertinya).,,

Keterangan Hadits:

(Bab naqi' kurma selama belum memabukkanl. Disebutkan
hadits Sahal bin sa'ad tentang kisah istri Abu Usaid. Dalam riwayat
ini disebutkan, ",{ku membuat naqi' untuknya dari kurma,,,
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sebagaimana telah disebutkan. Ia telah disebutkan juga dengan sanad
dan matan yang sama pada pembahasan tentang walimah. Imam
Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini bahwa apa yang
diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari Abdurrahman bin Ma'qil dan

selainnya tentang tidak disukainya naqi' zabib (kismis) dipahami
untuk yang berubah dan hampir mencapai batasan memabukkan. Atau
orang yang mengatakannya ingin menutup jalan menuju kerusakan,

seperti akan disebutkan dari Abu lJbaidah As-Salmani, bahwa dia
berkata, olsri iUr ll" trb ,!. vi ,W 6 a;s\i 'l'uVi u,rhr ,l:;Ll (orang-

orang telah membuat berbagai minuman yang alu tidak tahu ada apa
dalam minuman itu. Tidak ada bagilru minuman, kecuali air dan
snsz).

Pernyataan Imam Bukhari pada judul bab yang mengaitkan
pengharaman dengan yang belum memabukkan 

-padatral 
hadits

tidak menyinggung hal ini baik menetapkan ataupun menafikan-
mungkin ditinjau dari sisi bahwa waktu yang disebutkan Sahal -dariawal malam hingga siangnya- tidak te{adi perubahan. Mungkin pula
dikhususkan pada minuman yang belum memabukkan, berdasarkan
kedudukan yang meminumnya saat itu.

10. Baadzaq, dzn Orang yang Melarang Semua Minuman yang
Memabukkan

rrt 7;
ok'o$

Jt|) t2 - .cz I

Gt9 4i*aa

c/,
,J-.e

it;t -,;r.:.iir & ,fut a? \c3 r* iI: * ,slrr:

t1 fulJr
dt o.(A)9 Ul*,

o 2o n t oqfl :stV ul,
(ft ,,-,t'Ji, i. , ilt

J.JI'J
a-.,

c

.v ^'Al
n.

-vts
t c z z tz t 'r,1,.
CtJ..>1 :-r*e oVJ

tx1. t/o t.4ilI*;*,-
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j>t;i' oGnr i;G 4?'ri;'f:"I a ,Giar'&; *fi *

IJmar, Abu lIbaidah, dan Mu'adz menganggap boleh minum
thila' (air perasan anggur sampai menjadi hitam) sepertiga yang

tersisa. Al Bara' dan Abu Juhaifah pernah meminum seperdua yang

tersisa. Ibnu Abbas berkata, "Minumlah 'ashir (air perasan anggur)

selama masih segar." Umar berkata, "Aku mendapati pada Ubaidillah
bau minuman dan aku akan menanyakan tentang minuman itu. Jika ia

memabukkan, niscaya aku mencambuknya."

\;J'p ilr- oigt * a# dt i)L ,Js i-r*..jlt c.i t

vf ..'jUr, J>tljr 'r,;.',) l ,Jts |&sr

5598. Dari Abu Al Juwairiyah, dia berkata: Aku bertanya

kepada Ibnu Abbas tentang baadzaq, maka dia berkata, 'Muhammad

SAW telah mendahului dalam perkara baadzaq, apa yang

memabukkan, maka ia adalah haram. Dia berkata, "Minuman adalah

yang halal dan baik." Dia berkata, "Tidak ada setelah yang halai dan

baik, kecuali haram dan buruk."

ok ,iG 6; hr 'n *,G * y.i v ij'-b ; iq $:L
C.CC.,fi\it:1at;. *') rr??'t S*',;r

5599. Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, dari

bapaknya, dari Aisyah RA, dia berkata, 'Nabi SAW menyukai

halwaa'(minuman manis) dan madu."

Keterangan Hadits:

(Bab Baadzaq). Ibnu At-Tin menyebutkannya baadzaq.

Dinukil dari Syaikh Abu Al Hasan -Al Qabisi- bahwa dia
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menyebutkannya dengan memberi tanda 'lmsrah' pada huruf dzal
(baadziq). Lalu ditanya tentang kata baadzaq, maka dia menjawab,

'Kami tidak mengetahui itu'." Dia berkata, "Abu Abdul Malik
menyebutkan baadzaq adalah khamer yang dimasak." Sementara Ibnu

At-Tin berkata, "Ia berasal dari bahasa Persia, lalu disadur ke dalam

batrasa Arab." Al Jawaliqi berkata, "Asalnya adalah baadzih, yaitu
thila', yaitu air perasan anggur yang dimasak hingga seperti thilaa'
onta." Lalu Ibnu Al Qurqul berkata, "Al Baadzaq adalah ashir anggw
yang dimasak setelah memabukkan, atau dimasak setelah rasanya

keras." Kemudian Ibnu Sayyidih menyebutkan dalam kitab Al
Muhknm bahwa ia termasuk nama khamer. Sementara Ad-Dawudi
mengemukakan pendapat yatg ganjil, dia berkata, "Sesungguhnya ia
menyerupai fuqqa'hanya saja lebih keras dan lebih memabukkan."

Namun, perkataan mereka yang lebih tahu dalam masalah ini
menyelisihi pernyataannya. Al Baadzaq biasa juga disebut mutsallats

(sepertiga) sebagai isyarat bahwa hilang darinya sepertiga ketika
dimasak. Begitu pula disebut munashshaf(separoh), yaitu yang hilang
darinya setengalrnya.

\1\r 'u fr Y * ,# Ut (Dan orang yang melarang

semua minuman yang memabukkan). Seakan-akan Imam Bukhari
menyimpulkan pernyataan ini dari perkataan lJmar, "Jika ia
memabukkan, maka aku mencambuknya", disamping nukilan darinya
yang membolehkan minum thila'setelah dua pertiganya hilang karena

dimasak. Seakan-akan dari kedua riwayat ini disimpulkan bahwa yang

diperbolehkan adalah minuman yang belum memabukkan sama sekali.

Lalu perkataannya "dari minuman" dikarenakan atsar-atsar yang dia
sebutkan baik marfu' maupun mauquf berkaitan dengan minuman.

Pada pembahasan terdahulu telah dikumpulkan jalur-jalur hadits,

"Semua yang memabukkan adalah haram" pada bab "Khamer dari

Madu".
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* {tu, '*? \vii i.tv! il: '* at:: (t)mar, Abu

waidah, dan Mu'adz berpandangan boleh minum thila' sepertiga
yang tersisa). Maksudnya, mereka melihat bolehnya minum thila'
bila dimasak dan tersisa sepertiganya. Hal itu tampak jelas dari
redaksi atsar-atsar ini. Adapun atsar tJmar diriwayatkan Imam Malik
dalam kitabnya Al Muwaththa' melalui jalur Mahmud bin Labid Al
Anshari, "Sesungguhnya Umar bin Khaththab ketika datang ke Syam,
maka penduduk syam mengadu kepadanya akan wabah di negeri
mereka dan beratnya hal itu. Mereka berkata, 'Tidak ada yang bisa
memperbaiki kami, kecuali minuman ini'. Umar berkata, 'Minumlah
madu'. Mereka berkata, 'Madu tidak dapat memperbaiki keadaan
kami'. Lalu beberapa orang penduduk negeri itu berkata, 'Maukah
engkau menjadikan untuk kami dari minuman ini sesuatu yang tidak
memabukkan?' umar berkata, 'Baiklah, masaklah hingga hilang dua
pertiganya dan tersisa sepertiga'. Setelah itu mereka mendatangkannya
dan Umar memasukkan jarinya di dalamnya, lalu mengangkat
tangannya dan menjilatinya. Dia berkata, 'Ini adalah thita' seperti
thila'unfuk onta'. umar memerintatrkan mereka unfuk meminumnya.
umar berkata, 'Ya Allatr, sesungguhnya aku tidak menghalalkan untuk
mereka sesuafu yang Engkau haramkan unfuk mereka'." Sa,id bin
Manshur meriwayatkan dari Abu Mijlaz, dari Amir bin Abdullah, dia
berkata, "tImar mengirim surat kepada Ammar, ,Amma ba,du,
sesungguhnya telah datang kepadaku suafu rombongan yang
membawa minuman hitam seperti thila' untuk onta. Mereka
mengatakan telah memasaknya hingga hilang sepertiganya yang tidak
baik. Sepertiga dengan baunya dan sepertiga dengan dampaknya.
Perintahkan orang-orang untuk meminumnya'." Kemudian dari sa'id
bin Al Musayyab disebutkan, "Sesungguhnya Umar menghalalkan
minuman yang dimasak, lalu hilang dua pertiganya dan tersisa
sepertinya." An-Nasa'i meriwayatkan dari Abdulrah bin yazid Al
Khathmi, dia berkata, "umar menulis surat, 'Masaklah minuman
kalian hingga hilang yang menjadi bagian syetan. Sesungguhnya

t5
c.lijt
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syetan memiliki dua bagian dan kamu memiliki satu bagian'." Sanad-

sanad hadits ini shahih. Sebagian riwayat itu menegaskan bahwa yang

terlarang adalah yang memabukkan. Jika memabukftan, maka tidak

halal. Seakan-akan Umar mengisyaratkan dengan perkataannya

'bagian syetan' kepada apa yang diriwayatkan An-Nasa'i dari Ibnu

Sirin dalam kisah Nuh AS. Dia berkata, "Ketika Nuh menumpang di

dalam perahu, maka dia kehilangan anggur, lalu malaikat berkata

kepadanya, 'sesungguhnya syetan mengambilnya'. Kemudian tali itu
didatangkan kepadanya dan bersamanya syetan. Malaikat berkata

kepadanya, 'Sesungguhnya ia sekutumu padarrya, maka berbuat

baiklah dalam persekutuan'. Dia berkat4 '[Jntukku seperdua'. Malaikat

berkata, 'Berbuat baiklah'. Beliau berkat4 Untuknya dua pertiga dan

untukku sepertiga'. Malaikat berkata, 'Engkau telah berbuat baik,

hendaknya engkau berlaku baik dalammemakannya baik masih dalam

bentuk buah maupun air perasannya. Apa yang dimasak dan tersisa

sepertiganya, maka ia untukmu dan keturunanmu. Sedangkan apa

yang lebih daripada sepertiga, maka ia bagian syetan'." Diriwayatkan

pula melalui jalur lain dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik, lalu

disebutkan seperti di atas. Perkara seperti ini tentu tidak dikatakan

berdasarkan pendapat sehingga memiliki hukum marfu'. Adapun Ibnu

Hazm berkata" "Anas bin Malik tidak sempat bertemu Nuh sehingga

hadits ini munqathr' (terputus).

Mengenai Atsar Abu Ubaidah -Ibnu Al Jarrah- dan Mu'adz bin

Jabal, telah diriwayatkan Abu Muslim Al Kujji, Said bin Manshur,

dan Ibnu Abi Syaibah dari Qatadah, dari Anas, "Sesungguhnya Abu

Ubaidah dan Mu'adz bin Jabal serta Abu Thalhah biasa minum thila'
yang dimasak hingga tersisa sepertiganya dan hilang dua pertiganya.

Thita' adalah serupa dengan thila'bagi onta, yakni cairan

sejenis aspal panas yang digunakan mengoles unta. Apabila perasan

anggur dimasak hingga mengental, maka serupa dengan thila'untuk

onta. Pada kondisi demikian umumnya tidak lagi memabukJcan. Abu

Musa dan Abu Darda' juga sependapat dengan Umar dan sahabat-
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sahabatnya tentang hukum tersebut, sebagaimana diriwayatkan An-

Nasa'i dari keduanya. Begitu pula Abu Umamah dan Khalid bin Al
Walid serta selain mereka, seperti diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dan

selairurya. Dari kalangan tabi'in adalatr Ibnu Al Musayyab, Al Hasan,

dan Ikrimah. Sementara di kalangan fuqaha (ahli fikih) adalah Ats-

Tsauri, Al-Laits, Malik, Ahmad, dan jumhur ulama. Syarat dibolehkan

meminumnya menurut mereka adalah selama tidak memabukkan.

Akan tetapi sekelompok ulama tidak menyukainya sebagai sikap

wara'.

;t:ah *'zt;,,q it:'rttt afj (Al Bara' dan Abu Juhaifah

minum seperdua yang tersisa). Atsar Al Bara' diriwayatkan Ibnu Abi
Syaibah dari Adi bin Tsabit bahwa Al Bara' biasa minum seperdua

thila'yang tersisa. Maksudnyq jika dimasak dan tersisa seperduanya.

Sedangkan atsar Abu Juhaifah diriwayatkan Ibnu Abi Syaibatr pula

dari Hushain bin Abdurrahman, dia berkata, .'Aku melihat Abu
Juhaifah..." lalu disebutkan seperti di atas. Pendapat Al Bara' dan

Abu Juhaifah disetujui Jarir dan Anas. Sedangkan dari kalangan

tabi'in adalah Ibnu Hanafiyatr dan Syuraih. Namun, semua ulama

sepakat bahwa jika memabukkan, maka diharamkan. Abu tlbaidah
berkata, "Telah sampai berita kepadaku jika yang hilang hanya

seperduanya, maka masih bisa memabukkan. Apabila benar demikian
berarti hukumnya haram. Namun, tampaknya yang demikian itu
berbeda sesuai iklim suatu negeri." Ibnu Hazm menceritakan dirinya
pernah menyaksikan'ashir (air perasan anggur) jika dimasak hingga
tersisa sepertiganya, maka akan mengental dan tidak bisa menjadi
khamer. Ada pula yang jika dimasak hingga tersisa setengahnya, maka

sama seperti itu. Ada pula yang kondisinya seperti itu setelah dimasak

dan hilang seperempatnya. Bahkan katanya dia melihat langsung

sebagian 'ashir yang membeku dan tidak memabukkan. Namun, ada

yang jika dimasak hingga tersisa seperempatnya tetap tidak mengental

dan masih saja memabukkan. Dia berkata, "Menjadi keharusan

memahami keterangan dari para sahabat tentang perintah minum thila'
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sebagai sesuatu yang tidak memabukkan setelah dimasak." Sementara

dinukil dari Ibnu Abbas melalui sanad yang shahift, "Sesungguturya

api tidak menghalalkan sesuatu dan tidak pula mengharamkannya."

Hadits ini diriwayatkan An-Nasa'i melalui Atha' dari Ibnu Abbas. Dia

berkata pula, "Maksud Ibnu Abbas dengan pernyataan ini adalah

menjelaskan apa yang dikutip darinya mengenai thila'." Dia

meriwayatkan pula dari Thawus, dia berkata, "Ia menjadi seperti

madu, dimakan dan dicampur air, lalu diminum."

f"ra irt t '3roilr 
'a;'r :otp i.t 'Stit1 

ltUnu Abbas berkata,

"Minumlah'ashir selama masih segar".). Hadits ini diriwayatkan An-

Nasa'i melalui sanad yang maushul dan Abu Tsabit Ats-Tsa'labi, dia

berkata, rer\ku berada di sisi Ibnu Abbas, tiba-tiba seorang laki-laki

datang kepadanya bertanya tentang 'ashir, maka dia berkata,

'Minumlah ia selama masih segar'. Laki-laki itu berkata, 'Aku pernah

masak suatu minuman sementara dalam hatiku ada ganjalan

tentangnya'. Ibnu Abbas berkata, 'Apakah engkau meminumnya

sebelum memasaknya'. Laki-laki tersebut berkata, 'Tidak'. Ibnu

Abbas berkata, 'sesungguhnya api tidak menghalalkan sesuatu yang

telah diharamkan'." Riwayat ini membatasi pernyataan- mutlak dalam

atsar-atsar terdatrulu. Maksudnya, apa yang dimasak hendaknya

minuman segar sebelum berubah menjadi khamer. Adapun kalau

menjadi khamer, lalu dimasak, maka ia tidak mensucikannya dan

tidak pula menghalalkannya, kecuali menurut pendapat yang

memperbolehkan mengubah khamer menjadi cuka. Namun, jumhur

menyelisihi pendapat ini. Adapun hujjah jumhur hadits shahih dari

Anas dan Abu Thalhah yang diriwayatkan Imam Muslim. Ibnu Abi

Syaibah dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab,

Asy-Sya'bi, dan An-Nakha'i, "Minumlah 'ashir selama belum

bergolak." Dari Hasan Al Bashri disebutkan, "Selama belum

berubah." Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama salaf, yaitu bila

berubah maka dilarang meminumnya. Tandanya adalah mulai

bergolak. Inilah pendapat yang dikatakan Abu Yusuf. Ada pula yang

5O8 - FATHUL BAARI



mengatakan keharamannya dimulai ketika selesai bergolak dan mulai
tenang. sebagian lagi mengatakan jika telah tenang setelatr bergolak
(mendidih). Abu Hanifah berkata, "'Ashir (air perasan) anggur mentah
tidak haram hingga bergolak dan mengeluarkan busa. Apabila
kondisinya demikian maka diharamkan untuk meminumnya. Adapun
yang dimasak hingga hilang sepertiganya dan tersisa sepertiganya
maka tidak terlarang. Meskipun ia bergolak dan mengeluarkan busa
setelah dimasak." Imam Malik, Syaf i, dan jumhur berkata, "Apabila
sudah memabukkan, maka dilarang untuk diminum, baik sedikit
maupun banyak, bergolak atau belum, karena bisa saja ia
memabukkan setelatr bergolak, kernudian terang." Inilah maksud
meleka yang berkata, "Batasan larangan meminumnya adalatr terjadi
perubahan."

'#-,tg oy ,U ,y.L, rtb ,!t? el lt *'u'o+j ,'# J,6.)

'8& lUmar berkata, "Aku mendapati bau minuman dari Waidillah,

dan alu akan menanyakan tentang minumon itu, apabila
memabuklran, maka aht mencambubtya"). Umar yang dimaksud
adalatr Ibnu Khaththab. seme,ntara ubaidillah adalatr Ibnu umar.
Atsar ini disebutkan Malik de,ngan sanad yang maushul, dai Az-
zruhrj, dari As-Sa'ib bin Yazid, dia berkat4 "IJmar bin Khaththab
keluar menemui mereka dan berkat4 'sesungguhnya aku mendapati
bau minuman pada fulan, lalu dia mengaku telah minum thila', dan
aku menanyakan tentang minuman yang dia minum itu, jika ternyata
memabukkan, maka aku akan mencambuknya,. Lalu Umar
melaksanakan hukuman peminum khamer kepadanya." sanad riwayat
iru shahih. Hanya saja dalam redaksi riwayat itu terdapat kalimat yang
dihapus, yaitu beliau menanyakannya dan mendapati batrwa ia
memabuk&an, maka dia pun mencambuknya'. Sa'id bin Manshur
meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dari Az-zulhlj', dia mendengar As-
Sa'ib Ibnu Yazid berkatq 'umar berdiri di atas mimbar dan berkat4
'Diceritakan kepadaku bahwa Llbaidillah bin umar serta satrabat-
sahabatnya telah meminum suafu minuman, maka aku bertanya
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tentang minuman itu. Jika ternyata memabukkan, maka aku akan

menegakkan hukuman terhadap mereka'." Ibnu Uyainah berkata,

Ma'mar mengabarkan kepadaku daJi Az-zlhi, dari As-Sa'ib, dia

berkata, "Aku pun melihat Umar mencambuk mereka'"

Atsar ini menguatkan penjelasan terdahulu bahwa yang

dihalalkan Umar adalah yang dimasak dan dimanakan thila' selama

belum sampai memabukkan. Namun, bila sudah memabukkan, maka

menurufirya tidak halal meminumnya. Oleh karena itu, dia

mencambuk mereka tanpa minta penjelasan apakah mereka minum

sedikit atau banyak. Hal ini menjadi bantahan bagi yang berdalil

dengan pernyataan Umar yang membolehkan meminum 'ashir setelah

dimasak jika hilang sepertiganya meskipun memabukkan. Alasan

mereka, Umar mengizinkan meminumnya tanpa memberi perincian.

Namun, ditanggapi bahwa mengumpulkan kedua atsar ini darinya

mengharuskan adanya perincian. Apalagi telah dinukil secara akurat

darinya bahwa setiap yang memabukkan adalah haram. Dengan

adanya nukilan ini, maka tidak perlu lagi perincian yang mereka

maksudkan. Mungkin juga umar menanyai anaknya dan si anak

mengaku telah meminum suatu minuman, lalu Umar menanyakan

kepada orang lain dan mereka mengatakan bahwa minuman itu

memabukkan. Atau Umar menanyakan kepada yang bersangkutan dan

dia mengaku bahwa minuman yang diminumnya adalah memabukkan.

Perkara ini telatr dijelaskan Abilxrazzaq dalam riwayatnya dari

Ma'mar, dat_ Az-Zvhi. dari As-S a'ib, S1 i i:t+ & &'P bY
fi e9 Ye '^tU dlt ,yttz 'q # /. lt # ",y b:*i ,iii)A 'y
't;i.'^f$ ;Jtt .'ri$+ rJi;^|'ort'oti qf e$r ?t-;lrr * &.(" df: iiA,
f:.rA- U; (Aku pernah bersama (Jmar menshalati jenazah, lalu dia

menghadap kepada lcami dan berkata, 'sesungguhnya aku mendapati

bau minuman pada Ubaidillah bin (Jmar, lalu aku bertanya

kepadanya tentang itu dan dia mengatakan minuman tersebut adalah

thila', maka aht bertanya tentang minuman yang dia minum itu'
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Apabila minuman itu memabukkan, maka aku akan mencambuknyo'.
Dia berkata, 'Setelah itu, alru menyal<siknn (Jmar mencambul*ya.,,).
saya (Ibnu Hajar) katakan, "Redaksi ini menjelaskan bahwa riwayat
Ibnu Juraij yang dinukil Abdurrazzaq dai Az-Zuhi 

-sehubungankisah ini- dengan redaksi, Ct 4 A) y) Ue;'fr '*, 'afi /.Ut ,f
rii ".t-Sr 'o:&j ,rat; (Dari As-Sa'ib, sesungguhnya dia hadir saat

umar mencambuk seorang labi-labi yang dia dapati bau minuman
dari dirinya, lalu dia [tJmarJ mencambuluya secara sempurna),
secara zhahir menunjukkan bahwa Umar mencambuknya hanya
karena mencium bau minuman darinya. Namun, yang benar tidak
demikian berdasarkan keterangan hadits Ma'mar. Demikian pula
riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui Ibnu Abu Dzi'b, da.'i Az-Z\hi, darj
As-Sa'ib, gllt 4 q*" oS ';"L oi qU*o, biasa memukul dengan

sebab [menciumJ bau [minuman memabukkanJ), sesungguhnya ini
sangat ringkas dan lebih tidak jelas. Dari riwayat Ma'mar jelas bahwa
ia tidak dapat dijadikan hujjah oleh mereka yaug membolehkan
menegakkan hukuman (hadd) hanya karena mencium bau minuman
yang memabukkan.

An-Nasa'i menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa apa yang
dinukil dari Umar tentang perbuatannya yang mencampur nabidz
dengan air setelah meminumnya, lalu wajahnya berkerut, adalah
dikarenakan rasanya yang masam. Dalil yang dapat disimupulkan
darinya bahwa dia mewajibkan menegakan hukuman secara umum
bagi yang meminum minuman yang memabukkan, baik yang
diminum itu banyak atau sedikit. Dengan demikian diketahui, bahwa
nabidz yang dia minum tidak mencapai batasan memabukkan. Hadits
ini dijadikan juga sebagai dalil yang membolehkan seorang Imam
(pemimpin) untuk menegakkan hukuman (hadd) dengan sebab adanya
bau minuman keras. Pada pembahasan keutamaan Al eur'an dinukil
dari Ibnu Mas'ud bahwa dia mempraktekkannya. Dinukil juga oleh
Ibnu Al Mundzir dari umar bin Abdul Aziz dan Malik, sama seperti
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itu. Imam Malik berkata, "Apabila dua orang yang adil dan biasa

minum khamer bertaubat dan memberi kesaksian bahwa minuman itu

adalah khamer, maka bagi yang meminumnya wajib dihukum.

Namun, jumhur ulama menyelisihi pendapat ini. Menurut mereka,

tidak wajib dihukum, kecuali melalui pengakuan, atau bukti, atau

saksi yang menunjukkan bahwa dia telah minum khamer, sebab bau

sesuatu terkadang sama dengan yang lain. Sementara hukuman (hadd)

tidak dapat ditegakkan dengan adanya syubhat (faktor yang bisa

dijadikan alasan untuk menolak hukuman tersebut-penerj). Dalam

kisah Umar juga tidak ditemukan penegasan bahwa dia mencambuk

hanya berdasarkan bau minuman memabukkan. Bahkan makna zhahir

redaksinya menunjukkan bahwa Umar mencambuknya berdasarkan

pengakuan atau bukti, sebab dia tidak mencambuk mereka hingga

bertanya terlebih datrulu. Dalam perkataan lJmar, 'Ya Allah, aku tidak

menghalalkan kepada mereka sesuatu yang Engkau haramkan atas

mereka", terdapat bantahan bagi yang berdalil dengan pernyataannya

yang membolehkan minum minuman keras yang dimasak meskipun

memabukkan, sebab dia tidak minta penjelasan apakah mereka

minum dalam kadar yang memabukkan atau tidak, karena atsar lain
dari Umar yang saya sebutkan menunjukkan bawha dia minta

penjelasan mengenai hal itu. Berbeda dengan pendapat Ath-Ath-

Thahawi dan selainnya.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari

Muhammad bin Katsir, dari Suffan, dari Abu Al Juwairiyah, dari Ibnu

Abbas. Suffan yang dimaksud adalah Ats-Tsauri.

y-i-it ,fj C (Dari Abu Al Juwairiyah). Namanya adalah

Haththan, dan statusnya sudah disebutkan pada pembahasan tafsir

surah Al Maa'idah. Dalam riwayat Abilxrazzaq dari Ats-Tsauri

disebutkan, "Abu Al Juwairiyah menceritakan kepadaku."

?,; yi'fJi 6i,iiir;jr &t * b' ,p 1:,;"1'6n (Muhammad

SAW telah mendahului dalam perkara baadzaq, "Apa yang

t
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memabukkan, maka ia adalah haram".). Al Muhallab berkata,

"Maksudnya, Muhammad telatr lebih datrulu mengharamkan khamer
yang kamu beri nama baadzaq." Ibnu Baththal berkata, "Maksudnya,
sabda Nabi SAW 'Setiap yang memabukkan adalah haram'. Baadzaq

adalah minuman yang terbuat dari madu. Mungkin juga maknanya;

telah terdahulu hukum Muhammad SAW tentang pengharaman

khamer yang kamu beri nama dengan n,rma lain. Sementara usaha

mereka merubatr nirmanya tidak dapat menghalalkannya selama

minuman itu memabukkan." Dia berkata, "Seakan-akan Ibnu Abbas
memahami si penanya berpandangan bahwa hukum baadzaq adalah

halal, maka dia menutup pintu ke arah itu dan memutuskan harapan

untuknya serta menjauhkan sumbemya. Dia mengabarkan pula bahwa
yang memabukkan adalatr haram, sedangkan mengenai nama tidak
dapat dijadikan dasar. Seakan-akan Ibnu Abbas mengatakan batrwa
baadzaq tidak ada pada masa Rasulullatr SAW." Saya katakan, redaksi
kisatr Umar yang pertama menguatkan hal ini.

Abu Al-Laits As-Samarqandi berkata "Dosa orang yang
minum minuman yang dimasak dan mernabukkan lebih besar daripada
dosa orang yang minum khamer, karena orang yang minum khamer,
dia mengetahui dirinya telah berbuat maksiat dengan meminumnya,
sedangkan orang yang minum minuman yang dimasak, dia
meminumnya dan beranggapan minuman itu halal. Sementara
menurut ijma' ulama bahwa khamer adalah haram, baik sedikit atau
banyak. Rasulullatr bersabd4 'Semua yang memabukkan adalah
Itaram'. Barangsiapa menghalalkan sesuafu yang haram, maka dia
menjadi kafir berdasarkan ijma'." Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkara
seperti ini telah ada pada sebagian tokoh-tokoh penyair di awal abad
ke-3 H. Dia berkata menyindir sebagian orang yang memfatwakan
tentang diperbolehkannya minum 'ashir yang dimasak.

Alat meminumnya dan menyadari ia haram,

lalu aku mengharap pengampunan Tuhan pemilik keutamaan.
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Sedang dia meminumnya dan menganggapnya halal,

sungguh itu adalah dua kesalahan [dosal bagi yang

melalrukannya.

'e,.is,'7tlJr ll *t )*t'fi.',A,Jrt,i,-$sr ly;i''cltplt i,lri
(Dia berkata, "Minuman yang halal dan baik." Dia berkata, "Tidak

ada setelah yang halal dan baik, kecuali yang haram yang buruk".).

Demikian yang tercantum dalam semua naskah Shahih Bukhari. Tidak

dijelaskan orang yang berkata; apakah lbnu Abbas atau periwayat

sesudahnya. Namun, kemungkinan lebih kuat ia berasal dari perkataan

Ibnu Abbas. Pandangan ini ditegaskan Al Qadhi Ismail dalam kitab

Ahlram pada riwayat Abdurrazzaq. Al Baihaqi meriwayatkan pula

hadits ini dari jalur Muhammad bin Ayyub, dari Muhammad bin

Katsir (guru Imam Bukhari) dalam riwayat ini dengan redaksi, qt$t
'ooar llJt | *At .tyi;.it (minuman yang halal dan baik, bukan yang

haram dan buruk). Dia meriwayatkan pula dari Ibnu Abi Khaitsamah

-Zuhair 
bin Muawiyah- dari Abu Al Juwairiyah, dia berkata, "Aku

berkata kepada Ibnu Abbas, tserilah fatwa kepadaku 
"t"rrtgq

baadzaq'," lalu disebutkan hadits yang padabagian akhimya, h: lul
ic3 ,'Jui .*\rrl' :3i-,p ir+r & a:# #, jl'+;.:,l;t,lF,b
'e;ar irVr\t:li.l' ryit'.n;.'A tri ,*bt J:fit ?t\,)u 36;i" .i,l

(Seorang laki-laki di antara orang-orang itu berkata, 'Sesungguhnya

lrnmi biasa mengambil anggu4 lalu memerasnya dan memasalcnya

hingga menjadi halal dan baik'. Dia berl<ata, 'Maha suci Allah...

Maha suci Allah... Minumlah yang halal dan baik, sesungguhnya

tidak ada setelah yang halal dan baik, kecuali yang haram dan

buruk'.). Kemudian Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Abu

Awanah, dari Abu Al Juwairiyah, dia berkata, lrti, ,t ii e* i. CL
'til, *;l 'jd iry- Vv I A:p i:ft;i'r;) peru bertanya kepada

Ibnu Abbas seraya berkata, 'Kami mengambil anggur danIbnu Abbas seraya berkata, 'Kami mengambil anggur dan

memerasnya, lalu meminumnya saat manis lagi halal?' Dia berkata,
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'Minumlah yang manis'.). Adapun redaksi selanjuhya sama seperti di

atas. Maknanya, hal-hal yang syubhat terkadang masuk kategori

haram, yaitu yang buruk. Sedangkan yang tidak mengandung syubhat,

niscaya halal dan baik. Ismail Al Qadhi berkata dalam kitab Ahknm Al

Qur'an, "Atsar dari Ibnu Abbas ini melemahkafl atsar yang dikutip
darinya, 'Diharamkan khamer karena wujudnya fzatnyal).
Penjelasannya sudah dipaparkan pada bab "Khamer dari Madu."

Kemudian diriwayatkan melalui sanad-nya dari Ibnu Abbas, dia

berkata, ?t; 'a/d.i t:*t '$rl $ (Apa yang banyalorya dapat

memabukkan, maka sedikitpun tetap haram). Al Baihaqi

meriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih dengan sanad yang shahih

hingga Yahya bin tlbaid (salah seorang periwayat tsiqah) dari Ibnu

Abbas, dia berkata,'allfui.L;*, Jn l i6r L1 (Sesungguhnya api tidak

menghalalknn sesuatu dan tidak pula mengharamkannya). Dalam

riwayat lain dari Yahya bin Ubaid terdapat tambahan, ,;tl y# it f
?tr # S<t ;,SC ,:fii'+'$i q ,$u (g:,!i |@ {oari rbnu Abbas,

dia berkata kepada mereka, 'Apakah memabul<kan?' Mereka berkata,

'Apabila dia minum dalam kadar yang banyak, maka memabukkan'.

Dia berkata, 'Semua yang memabukkan adalah haram'.).

Hadits kedua di bab ini adalah hadits Aisyatr RA, ,ri2 ,ft orS

J3t) it:jtar d- *i * jlr (Biasanya Nabi SAW menyukai

minuman manis [halwaa'] dan madu). Hadits ini sudah disebutkan

pada pembahasan tentang makanan. Halwaa' dibuat dari gula.

Penyebutan madu setelatr halwaa' termasuk gaya bahasa menyebut

yang umum setelah yang khusus. Terkadang halwaa' dibuat dari gula

sehingga keduanya hampir sama. Alasan penyebutannya di bab ini
adalah bahwa yang halal dimasak semakna dengan halwaa'.

Sedangkan yang boleh diminum dari perasan anggur tanpa dimasak

adalah yang semakna dengan madu. Sesungguhnya mereka biasa

mencampurinya dengan air dan meminumnya saat ifu juga.
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11. Orang yang Berpendapat Tidak Boleh Mencamptr Busr

(Kurma Muda) dan Tumr (Kurma Kering) apabila Memabukkan,

dan tidak Menjadikan Dua @ahan) Lauk pada Satu Lauk

;|W') ar;i $'r'a;ts" ti g;\ ;L.,io ^r hr '€":, ;i s
'eL (r, qfr- ,l;ir '6? i1 ;Ji il 'L)? 

42,)t

:;At y-;tilrI $, ,i';-*i,

.tit ,ti,a eY ,9rtit
5600. Dari Anas RA, dia berkata, "Sesungguhnya aku

memberi minum Abu Thalhah, Abu Dujanatr, dan Suhail bin Al
Baidha' campuran busr dan tamr,tTba-tiba khamer diharamkan, maka

aku melemparkannya sementara aku sedang memberi minum mereka

dan aku paling kecil di antara mereka. Sesungguhnya kami

menganggapnya sebagai khamer pada hari itu."

Amr bin Al Harits berkata: Qatadah menceritakan kepada

kami, dia mendengar Anas...

?nt *>, tt| 'et ;fl

.JrL -{itt;3tt*llr
5601. Dari Ibnu Juraij, Atha' mengabarkan kepadaku,

sesungguhnya dia mendengar Jabir RA berkata, "Nabi SAW melarang

zabib ftismis), tamr (l<ttrma kering), brzsr (kurma muda), dart ruthab

(kurma matang).

t c lc. '1ri.
u. )P Ov)

iu; o?i
4/ o./,y*s*

a.t c. z

c'--F u.l f7
Arf,z

^t 
)2" )l(-> (->'
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Jr'*1t
t, c .

,y u:
'r:i'gL: *itt .a

,59 ,iG yjyi;6t dj i )t *'rL
r:ja ;rt1

n,., c/t... c6,.t cl,- rc, /.c,,+.)lS -.JlS ca+ /l r 'u)t ,'c. tr.^e.a)tr/ry-.(_

.r+

5602. Dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari bapaknya, dia

berkata, "Nabi SAW melarang mengumpulkan (mencampur) antara

tamr dan zahw Q<txma tua), tamr dan zabib, tetapi hendaklah masing-

masing dibuat nabidz secara tersendiri."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang berpendapat tidak boleh mencampur busr

dan tamr apabila memabukkan dan tidak menjadiknn dua lauk pada

satu lauk). Ibnu Baththal berkat4 "Kalimat 'apabila memabukkan'

tidak benar, karena larangan mencampur bersifat umum meskipun

tidak memabukkan ketika diminum dalam kadar yang banyak, sebab

ia akan cepat berubah menjadi minuman memabukkan tanpa disadari

pemiliknya. Oleh karena itu, larangan mencampur dua bahan dasar

tersebut bukan karena keduanya memabukkan saat dicampur, tetapi

karena keduanya memabukkan pada proses selanjutnya, sebab jika
keduanya memabukkan saat dicampur, maka tidak ada perbedaan

tentang larangan mengonsumsinya. Al Karmani berkata, "Atas dasar

ini, maka ia tidak salah, tetapi masuk kategori majaz." Sementara Ibnu

Al Manayyar memberi jawaban bahwa yang demikian tidak bisa

dijadikan bantahan terhadap Imam Bukhari. Bisa saja dia

membolehkan mencampur dua bahan dasar minuman sebelum

memabukkan, atau mungkin juga memberi judul yang sesuai hadits

pertama, yaitu hadits Anas, karena minuman yang dia berikan saat itu
kepada orang-orang tersebut adalah minuman yang memabukkan,

hingga Anas berkat4 "Sungguh kami saat itu menganggapiya sebagai

khamer." Dia berkat4 "Adapun kalimat 'tidak menjadikan dua lauk
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pada satu lauk', sesuai hadits Jabir dan Abu Qatadah, dan larangan itu

diberi illat (dasar penetapan hukum) tersendiri. Bisa saja illanya
adalah karena minuman itu pasti akan memabukkan jika diminum

dalam kadar yang banyak, atau jika dicampur maka akan cepat

memabukkan, atau karena hal ifu termasuk menghamburkan harta.

Illat karena menghamburkan harta dan pemborosan dijelaskan dalam

hadits tentang larangan mengambil dua kurma sekaligus."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, adapun yang tampak bagiku bahwa

maksud Imam Bukfiari dengan judul bab ini adalah menolak mereka

yang menakwilan larangan mencampur dua batran dasar minuman

dengan duapenakwilan:

Pertama, mematrami kata mencirmpur dengan arti yang

dicampur. Misalnya, nabidz kurma yang telatr keras datnabidz kismis

yang telah keras pul4 lalu keduanya dicampur untuk menghasilkan

cuka, maka larangan itu berkenaan dengan kesengajaan membuat cuka

dari kedua bahan itu. Hal ini sesuai judul bab.

Kedua, illat lararrgan menc:tmpur itu adalah pemborosan,

maka sama seperti larangan mengumpulkan dua lauk. Kemungkinan

kedua ini dikuatkan oleh perkataannya pada judul bab "Janganlah

menjadikan dua lauk pada satu lauk." Abu Bakar Al Atsram me,nukil

bahwa mereka memahami larangan mencampur sesuai makna yang

kedua. Mereka menjadikannya seperti larangan mengambil dua kurma

sekaligus sebagaimana telatr disebutkan pada pembahasan tentang

makanan. Mereka berkata, "Apabila telah ada larangan mengambil

dua kurma sekaligus padahal hanya satu jenis, lalu bagaimana jika
yang diambil tersebut berasal dari dua jenis yang berbeda? Oleh

karena itu, Imam Bukhari mengungkapkan dengan perkataarurya,

"Orang yang berpendapat" tanpa menetapkan hukumnya secara tegas.

Ath-Thahawi mendukung mereka yang memahami larangan tersebut

dengan alasan pemborosan. Dia berkata, "Hal itu terjadi karena

kondisi kehidupan mereka yang sulit." Selanjutnya, dia menyebutkan

hadits Ibnu Umar tentang larangan mengambil dua kurma sekaligus.
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Namun, hal itu ditanggapi batrwa Ibnu Umar termasuk salah seorang

yang meriwayatkan larangan mencampur dua minuman. Dia biasa

membuat nabidz busr, jika ia melihat tandan busr yang sudah ada

ruthab-nya, maka dia memotongnya karena khawatir terjerumus

dalam larangan. Hal ini menurut kaidah mereka dijadikan pegangan,

karena sekiranya dia memahami larangan mencampur dua bahan

minuman seperti larangan mengambil dua kurma sekaligus tentu dia

tidak akan menyelisihinya. Hal ini menunjukkan illat larangan itu
menurutnya adalah masalah lain.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas yang telatr

dijelaskan pada awal bab. Di sini disebutkan, dia memberinya

minuman campuran bzsr (kurma muda) dan tamr (kurma kering). Ini
menunjukkan bahwa maksud larangan mencampur dua bahan

minuman adalah apa yang mereka lakukan sebelum itu, seperti

mencampnr busr dan tamr, ataa yang sepertinya, karena biasanya
yang demikian lebih cepat menyebabkan mabuk. Tidak mungkin
memahami hadits Anas ini untuk minuman yang dicampur menurut
penakwilan pertama. Memahami illat larangan karena cepat

memabukftan lebih tepat daripada dikatakan karena pemborosan,

sebab tidak ada perbedaan antara setengah liter tamr dan setengah liter
brzsr setelah dicampur, dengan satu liter zabib (kismis) saja, bahkan

ini lebih tepat dikatakan pemborosan karena sedikitnya zabib saat itu
dibanding tamr dar ruthab. Sementara telah diizinkan membuat

nabidz dari masing-masing bahan itu secara tersendiri tanpa

membedakan antara yang sedikit dan banyak. Sekiranya illat larangarr

adalah pemborosan tentu tidak akan diizinkan secara mutlak. Ath-
Thahawi menyebutkan dalam kttab lkhtilaf Ulama dari Al-Laits, dia
berkata, "Menurut saya, tidak mengapa mencampur nabidz tamr dan

nabidz zabib,lalu diminum sekaligus. Larangan itu berkenaan dengan

membuat keduanya (nabidz, tamr, dan nabidz zabib) secara sekaligus,

sebab masing-masing dapat membuat salah satu unsur tersebut

menjadi lebih memabukkan."
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Ut '* isui sV :;>st Jr i. :je 'S$ 
1tm, bin At Harits

berl<ata, Qatadah menceritakan kepada kami, dia mendengar Anas).

Maksud Imam Bukhari menyebutkan riwayat mu'allaq ini adalah

menjelaskan bahwa Qatadah mendengarnya langsung dari gurunya,

sebab pada riwayat sebelumnya dia sebutkan menggunakxtkata'an

ftata yang tidak tegas menunjukkan mendengar langsung). 
{ryam

Muslim meriwayatkan dari Ibnu Watrb, dari Amr bin Al Harits, iti &
yi ef e:,o os u.i'ob ,|/-;:i- l *:lti ,xt ts,i- (Betiau metarang

mencampur tamr dan zahw kemudian diminum, dan ia adalah

lrebanyakan minuman mereka saat itu). Redaksi ini lebih tegas

menunjukkan maksud daripada judul bab. Redaksi pada sanad

pertama "Muslim menceritakan kepada kami", dalam riwayat An-

Nasafi disebutkan, "Muslim bin Ibratrim menceritakan kepada kami."

Adapun Hisyam adalatr Ad-Dustuwa'i.

Selanjutnya, disebutkan hadits Jabir dengan redaksi, "Beliau

melarang zabib, tamr, busr, dan ntthab". Ia tidak tegas menunjukkan

larangan mencampurnya. Namun, Imam Muslim menjelaskan dalam

riwayatrya dari Abdurrazzaq dan Yatrya Al Qaththan, dari Juraij, I
,i /,t d:it t;;r ,:.lr $r *1, $. t:ii;ii (Jangan tratian

mengumpulkan antara ruthab dan busr serta antara zabib dan tamr

untuk dibuat nabidz). Dia meriwayatkan pula dari jalur Al-Laits dari

Atha', W H,t 41,: 6l+ ']itt :tE- lt i{ @"ttou metarang

membuat nabidz dari zabib dan tamr serta ruthab dan busr).

Imam Bul,ll.ari meriwayatkan hadits terakhir di bab ini dari

Muslim, dari Hisyam, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abdullah bin

Abi Qatadah, dari bapaknya. Muslim yang dimaksud Ibnu Ibrahim,

sedangkan Hisyam adalah Ad-Dustuwa'i.

,-j C isd jt y. !, le $ (Dari Abduttah bin Abi Qatadah,

dari bapatorya). Dia adalah Al Anshari salah seorang sahabat

masyhur.
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u$ @eliau melarang). Dalam riwayat Muslim dari jalur Ismail

Ibnu Ulayyah, dai Hisyam, melalui sanad iri, +'jtl *:Jt t:A 'l

W Uongon kamu membuat nabidz dari zahw dan ruthab sekaligus).

U,i:a ,yrj k 'At (Hendaklah masing-masing dari keduanya

dibuat nabidz). Maksudnya, setiap salah satunya dibuat nabidz secara

tersendiri. Dengan demikian, mengumpulkan lebih dari dua bahan

dasar lebih terlarang lagi.

,+ 'b 
(Secara tersendiri). Huruf ta' pada kata hidat adalah

bentuk mu'annats (kata jenis perempuan). Maksudnya, tersendiri.

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, f,+ ,{t Hal ini

menguatkan penolakan terhadap penakwilan yang telah disebutkan,
seperti telah saya jelaskan. Imam Muslim mengutip dari hadits Abu
Sa,id, t:t:j' t/. 'ri $7 tF \i t:t:;, *r) 'ifli ry' Fi a? U,
(Barangsiapan diantara kalian minum nabidz, maka hendaklah dia
meminumnya zabib tersendiri, atau tamr tersendiri, atau busr
tersendiri). Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, dan An-Nasa'i meriwaytkan
sebab larangan dari Al Harrani dari Ibnu Llmar, dia berkata, At Ai
,;)i f 4 4S ,l,ti' e;? r'{, i u:*i ufr)*t * io, .p
6,t 't 6 y,ii ;7tj'S 'ty l$:r$ | :l;i *'trn, & dt jA
(Didatangkan kepada Nabi SAW orang yang mabuk, lalu beliau
memulailnya. Kemudian beliau menanyakan apa yang dia minum.
Orang itu berkata, "Alat minum nabidz tamr dan zabib,,. Nabi SAW
bersabda, "Jangan kalian mencampur keduanya, sesungguhnya
mas ing-masing dari keduanya sudah menculeupi s ecara ters endiri,,.).

Imam An-Nawawi berkata, "Para ulama madzhab kami dan
selain mereka berpendapat bahwa larangan mencampur minuman itu
adalah karena cepat membuat mabuk sebelum rasanya menjadi keras.

Oleh karena itu, orang yang meminunnya mengira ia belum mencapai
batasan yang memabukkan, padahal sudah memabukkan.', Dia juga
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berkata, "Madzhab jumhur mengatakan, larangan itu dalam konteks

tanzih, hanya saja dilarang jika telah memabukkan dan tampak tanda-

tandanya secara jelas. Namun, menurut sekelompok ulama madzhab

Maliki, larangan itu berkonsekuensi pengharaman. Lalu terjadi

perbedaan tentang mencampur nabidz busr yang belum terasa keras

dengan nabidz tamr yangbelum terasa keras saat akan minum, apakah

hal ini terlarang pula atau larangan mencampur itu khusus ketika akan

membuat saja? Jumhur berkata, 'Tidak ada perbedaan'. Namun,

menurut Al-Laits hal itu tidak dilarang." Ibnu At-Tin menukil dari Ad-

Dawudi bahwa sebab larangan adalah bahwa biasanya nabidz itu
manis. Apabila ditambahkan minuman lain, maka sangat cepat proses

memabukkannya. Namun, ini adalah bentuk lain. Seakan-akan dia

mengkhususkan larangan untuk keadaan dimana salah satunya dibuat

nabidz, lalu ditambahkan kepadanya yang lain, bukan dibuat nabidz

secara bersamaan.

Selanjutnya, terjadi perbedaan tentang campuran minuman

selain nabidz. Ibnu At-Tin menyebutkan dari sebagian ahli fikih
bahwa orang yang sakit tidak disukai diberi minuman campuran.

Namun, dia menolak hal ini dengan alasan minuman selain nabidz

tidak cepat rusak baik dicampur atau tidak. Alasan ini ditanggapi

bahwa mungkin yang mengatakan itu berpendapat illat larangan

tersebut adalah sikap pemborosan seperti yang sudah disebutkan.

Namun, hal ini tidak menjadi kemestian bagi orang yang sakit, sebab

jika satu macitm minuman tidak bisa mengobati penyakit tersebut,

maka boleh diberi minuman campuran. Ibnu Al Arabi berkata,

"Pengharaman khamer adalah karena unsur memabukftan yang

ditimbulkan keduanya. Dibolehkan juga mengonsumsi nabidz manis

yang tidak memabukkan. Disebutkan larangan membuat nabidz di

wadah-wadah, lalu larangan ini dihapus. Begitu pula disebutkan pula

larangan mencampur dua minuman. Ulama berbeda pendapat.

Menurut Imam Ahmad, Ishaq, dan mayoritas ulama madzhab Syaf i,

larangan itu bermakna haram meskipun tidak sampai memabuli*an.
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Sementara menurut para ulama Kufah halal." Dia berkata pula, "Para

ulama kami sepakat ia adalatr makruh, tetapi mereka berbeda pendapat

apakah bermakna haram atau sekadar tanzih? Mereka juga berbeda

pendapat tentang illat (sebab) larangan itu. Dikatakan, karena

keduanya saling menguatkan membuat mabuk. Sebagian lagr

mengatakan, karena keduanya akan sangat cepat berubah menjadi

minuman memabukkan." Dia berkata "Tidak ada perbedaan bahwa

madu yang dicampur susu tidak masuk dalam larangan mencampur

minuman, karena madu bukan bahan yang dibuat nabidz. Dia berkata,

"Terjadi perbedaan tentang mencampur minuman untuk dijadikan

cuka." Kemudian dia berkata, "Dengan demikian, kita memperoleh

empat bentuk; kedua minuman yang dicampur disebutkan

pengharamannya dalam nash, maka hukumnya haram, atau salah

satunya disebutkan pengharamennya dan yang satunya tidak

disebutkan, jika salatr satunya bisa memabukkan, maka hukumnya

haram, atau keduanya tidak disebutkan dalam nash dan setiap salah

satunya jika diminum tersendiri tidak memabukkan, maka hukumnya

boleh." Dia melanjutkan, "Di sini terdapat bentuk keempat, yaitu bila

dua minuman dicampur, lalu ditambahkan obat pencegah mabuk,

maka dibolehkan untuk minuman yang tidak disebutkan dalam nash

dan makruh untuk minuman yang disebutkan dalam nash." Apa yang

dia nukil dari mayoritas ulama madzhab Syaf i, telah ditemukan nash

dari Imam Syafi'i yang sesuai dengannya. Imam Syaf i berkata,

"Telah disebutkan larangan dari Nabi SAW untuk mencampur

minuman, maka hal ini tidak boleh dilakukan dalam kondisi apapun."

Sementara dari Imam Malik, dia berkata" "Aku mendapati ahli ilmu di

negeri kami berpendapat seperti itu." Al Khaththabi berkata,

"Sekelompok ulama mengharamkan dua minuman yang dicampur

meskipun tidak memabukkan, untuk mengamalkan makna zhahir

hadits. Ini juga pendapat lmam Mallk, Ahmad, dan Ishaq, serta makna

zhahir madzhab Syaf i. Mereka berkata, 'Barangsiapa minum

minuman yang dicampur, dia berdosa dari satu sisi'. Jika rasa

minuman itu telah keras, maka dia berdosa dari dua sisi. Adapun Al-
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Laits mengthususkan larangan jika minuman itu dicampur ketika

membuatnya." Di satu pihak, Ibnu Hazm mengkfiususkan larangan

mencampur minuman pada lima macam, yaibt tamr (kurma kering),

ruthab (kurma basah), zahw (kurma tta), busr (kurma muda), dan

zabib (kismis). Maksudnya, jika dicampur satu sama lain atau

dicampur dengan selainnya. Seandainya minuman lain dicampur,

maka tidak dilarang, seperti susu dan madu. Namun, pendapat ini

ditolak riwayat yang disebutkan Imam Ahmad dalam pembahasan

tentang minuman dari Al Mukhtar bin Fulful, dari Anas dia berkata,

"Rasulullah SAW melarang mengumpulkan dua bahan untuk dibuat

nabidz selama salah satunya mendominasi yang lain."

Al Qurthubi berkata, "Larangan mencampur dua minuman

sangat jelas menunjukkan pengharaman. Ia adalah pendapat mayoritas

ahli fikih. Sementara dari Imam Malik disebutkan bahwa hukumnya

adalatr makruh. Sungguh keliru mereka yang mengatakan hal itu tidak

dilarang dengan alasan masing-masing minuman itu dihalalkan secara

tersendiri sehingga tidak dilarang untuk dicampur." Dia berkata,

"Pendapat ini menyelisihi nash serta analogi yang tidak sama, maka

tidak dapat dibenarkan ditinjau dari dua sisi. Kemudian pendapat itu

tertolak oleh hukum yang membolehkan menikahi dua perempuan

bersaudara secara sendiri-sendiri dan diharamkan jika menikahi

keduanya sekaligus." Dia berkat4 "Lebih ganjil lagi, penakwilan

mereka yang mengatakan larangan hanya ditinjau dari segi

pemborosan." Dia melanjutkan, "Ini adalah penggantian bukan

penakrvilan. Ketidakbenaran itu dibuktikan oleh sejumlah hadits

shahih." Dia berkata, "Penamaan minuman sebagai lauk adalah

perkataan mereka yang lalai terhadap syariat, bahasa, darr'urf." Dia

berkata, "Adapun yang dipahami dari hadits-hadits adalah

kekhawatiran akan cepat terasa keras apabila dicampur. Inilah yang

menjadi batasan dalam larangan itu, yaitu jika cepat berpengaruh dan

menjadikannya keras." Dia berkata, "Sebagian ulama madzhab kami

berlebihan sehingga melarang minuman yang dicampur meskipun
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tidak ditemukan illat tersebut. Konsekuensinya melarang mencampur

madu dengan susu, dan cuka dengan madu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat seperti ini diriwayatkan

Ibnu Al Arabi dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Ibnu

Al Arabi berkata, "Dia mematrami larangan mencampur minuman

secara umum." Namun, kemudian dia menganggap pendapat ini
ganjil.

12. Minum Susu

4&,)w$$.t, tJi.e u ,tt P'.s i uLi6-) ,Jb ]s J"y:

Firman Allah, "Daripada apa yang berada dalam perutnya
(berupa) susu yang bersih antara kotoran dan darah, yang mudah

ditelan bagi orang-orang yang meminumnya." (Qs. An-Nahl [16]: 66)

it Jy:'j ,iC ^-?nt'€)t;f €) I ,--i^lt i * *.f rui I s*,y,Giifr *t *'\'*
5603. Dari Sa'id bin Al Musalyab, dari Abu Hurairah RA dia

berkata, "Rasulullah SAW 
-pada 

malam diperjalankan [Isra']-
diberi satu wadah (gelas) berisi susu dan satu wadatr berisi khamer."

?i *L:,t_ Ht?l ;; (p e*, fi F l?p 6?(

?; i-t t 
'\t 

& ar J;, rV e oS,:ti,'Uu ):z;sr
'"J:t :Ju C:rit!:. ot{J' ar* ,} *:6.Uri\'.*rit ,iV
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'l l|*\G ,i? ?";- e't ,1;\t ,* int Jv, rv ; urlt

;*;:t?iv i,i'i t'*i6$ .)*"it

5604. Salim Abu An-Nadhr mengabarkan t"puau tu*i,
sesungguhnya dia mendengar Umair maula Ummu Al Fadhl

menceritakan dari Ummu Al Fadhl, bahwa dia berkata, "Orang-orang

ragu tentang puasa Nabi SAW hari Arafah, maka aku mengirim

kepadanya satu bejana berisi susu dan beliau meminumnya." Sufyan

terkadang berkata, "Orang-orang ragu tentang puasa Rasulullah SAW
hari Arafah, maka Ummu Al Fadhl mengirim kepadanya." Apabila
hanya disandarkan kepadanya, maka dia berkata, "Ia dari Ummu Al
Fadhl."

* ,5 ir- 'iu ,lr * ; lrc ? ot; *I
,ti ,ru: * ?rt ,k lt J;t'; ib ,dt'n

.$'; )5L "?;

/ o,

d!* G.t f
a,

,] ,Y rbs/t1o1. taiz
,:l -) S cai -r^;

5605. Dari Abu Shalih dan Abu Suffan, dari Jabir bin
Abdullah, dia berkata, "Abu Humaid datang membawa wadah berisi

susu dari Naqi', maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya,

'Mengapa engknu tidak menutupinya meskipun hanya melintangknn

sepotong ranting koyu'."

J\/
,a 4 /

cai,^.>-

lcz t.
4.:t aljl
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,+r*t#i" * 4tf /rG to6 I eL't

*U'?*'
si- f tt €r1

5606. Dari Al A'masy, dia berkata: Aku mendengar Abu

Shalih menyebutkan -aku kira ia berasal dari Jabir RA- dia berkata,

"Abu Humaid -seorang laki-laki dari kalangan Anshar- datang dari

Naqi' membawa bejana berisi susu kepada Nabi SAW, maka Nabi

SAW bersabda, 'Mengapa engkau tidak menutupinya meskipun hanya

melintangkan sepotong ranting kayu'. "

Sufyan menceritakan kepadaku, dari Jabir, dari Nabi SAW
tentang ini.

'0,; 
hr ',f, f I ie -*, {. \t ;* :t J;, W

u.itj- s(r, .',.+:., & *f ,r:,i G i', a2{ tii
'oi, * t:rJ-i',slt it- *t;.fr-,r!, oi ,ii e **

'i" ' ^ ' '.Pi{o;nt & Ct P,e;
5607. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Bara'

RA berkata" "Nabi SAW datang dad Makkah dan Abu Bakar

bersamanya. Abu Bakar berkata, 'Kami melewati penggembala -

sementara Rasulullah SAW telah kehausan- Abu Bakar berkata, 'Aku
memerah sedikit susu di wadah, lalu beliau SAW minum hingga aku

ridha. Suraqah bin Ju'syum menyusul kami sambil menunggang kuda,

maka beliau mendoakan kecelakaan baginya. Lalu Suraqah memohon

agar tidak didoakan kecelakaan dan dia akan pulang. Nabi SAW pun

melakukannya."
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\t -V lnt Ji:'of A?ur *;,ri;-; oj ? *')t* *
Ja+'o"at iut r :^+ Wt i;;Jlrr ii,2r 4. i,lu *'t *;

?u c:i: :6.!r tfr
5608. Dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah RA,

sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik sedekah

adalah hewan yang mendekati masa kelahiran dan banyak air

susunya dengan status dipinjamkan, dan kambing yang banyak air

susunya dengan status dipinjamkan. Di pagi hari ia memberikan satu

bejana (susu) dan di sore hari memberikan satu beiana yang lain."

it'Jy, oilph,tQ, t& qt * ytl+-;:t *'*
.tAt i'oy:Jv1:-b*i A a; *} *L\t -V

5609. p* UUuldillah bin Abdulr*, U* Ibnu Abbas RA,

sesungguhnya Rasulullah sAw minum susu, lalu berkumur-kumur

dan bersab da, " Sesungguhnya ia berlemak."

,rrt t \t .V At J;)iu :Jv #,6 ;t.
.1 0. :.,.:. ,,

.jl .-9 o)t3 ..9
t) L) t)

i>,t *fr
csrnt L':1rlv

$G ,gq|. )txs et;tb )t-# ,rVi a-,ri tit; ,ir"i)r A'4)
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5610. Dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata,

Rasulullah SAW bersabda, "Alat dinailckan ke Sidrah, ternyata ada

empat sungai; dua sungai zhahir dan dua sungai batin. Adapun dua

sungai zhahir adalah Nil dan Euphrat. Sedangkan dua yang batin

adalah sungai di surga. Kemudian aht diberi tiga wadah (gelas),

wadah berisi susu, wadah berisi madu, dan wadah berisi khamer. Aku
pun mengambil wadah yang berisi susu dan meminumnya. Dikatakan

kepadaku, 'Englau dan umatmu sesuaifitrah'."

Hisyam, Sa'id, dan Hammam berkata dari Qatadah, dari Anas

bin Malik, dari Malik bin Sha'sha'ah, dari Nabi SAW tentang sungai-

sungai sama sepertinya, tetapi mereka tidak menyebutkan "tiga
wadah".

Keterangan Hadits:

(Bab minum susu).Ibnu Al Manayyar berkat4 "Imam Bukhari

membahas masalah ini dari berbagai segi untuk menolak pendapat

mereka yang mengatakan bahwa susu dapat memabukkan jika dalam

kadar yang banyak. Oleh karena itu, dia menolak anggapan tersebut

dengan sejumlah nash. Ini adalatr pendapat yang kurang baik, karena

susu tidak memabukkan meskipun banyak. Hanya saja sesekali terjadi

karena faktor lain." Menurut ulama selainnya, sebagian orang

mengklaim bahwa apabila susu dibiarkan dalam waktu yang lama dan

berubah rasanya, maka bisa memabukkan, tetapi mungkin yang

demikian jarang terjadi jika benar ada. Hal ini tidak menjadikan orang

meminumnya dianggap berdosa, kecuali dia mengetahui kesadarannya

hilang karenanya, lalu dia meminumnya untuk tujuan itu. Diakui, susu

c .f c. '-.,.:- c. ,,6.2

,J. ,fl .-f o:\3 df ft^,a;

,',w\, ,r *') *\t ,k
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bisa saja memabukkan jika dicampur bahan lain, dan hukumnya

menjadi haram diminum.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Sa'id bin Manshur meriwayatkan

melalui sanad yang shahih dai Ibnu Sirin, bahwa dia mendengar

Umar ditanya tentang minuman. Dia berkata, "Sesungguhnya

penduduk negeri ini membuat minuman dari ini dan ini sebagai

khamer", hingga dia menyebutkan lima macam minuman dan saya

tidak menghapalnya, kecuali madu, sya'ir, dan susu. Dia berkata,

"Tadinya aku segan bercerita tentang susu hingga dikabarkan

kepadaku bahwa di Armenia ada minuman yang dibuat dari susu dan

orang yang meminumnya bisa mabuk." Lalu dia berdalil dengan ayat

yang disebutkan pada awal bab bahwa air apabila dibiarkan lama

hingga perubatran hilang dengan sendirinya dan kembali kepada

keadaan semula, maka akan menjadi suci. Hal ini disepakati pada air

dalam kadar yang banyak dan juga air sedikit yang tidak terkena najis.

Adapun air yang sedikit dan berubah sifatnya karena najis, jika
perubahan itu hilang dengan sendirinya para ulama berbeda

tentangnya, yakni apakah ia menjadi suci atau tidak? Pendapat yang

masyhur di kalangan madzhab Maliki, ia menjadi suci. Secara zhahir

dari penetapan dalil menguatkan pendapat yang mengatakan suci.

Namun, menjadikan hal ini sebagai dalil masalah tersebut di atas perlu

ditinjau kembali. Mirip dengannya -dari segi ketidaktepatan dalam
menetapkan dalil- adalah mereka yang menjadikan dasar tadi

sebagai dalil yang menunjukkan kesucian air mani. Mereka

mengatakan, air susu bercampur kotoran dan darah, kemudian ia

mengalami perubahan dan keluar dalam keadaan bersih dan suci.

Demikian pula air mani yang telah disarikan dari darah dan keluar

berbeda dengan sifat daratr sehingga tidak dianggap najis.

f : pi i'u tH ,iw ts ,Sii (Firman Allah, "Keluar di

antaraLroron itan darah"). Selainnya menarnbahk art, rial.e Q (susu

yang murni). Lalu periwayat selainnya dan juga selain An-Nasafi
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menambahkan sisa terusan ayat tersebut. Kebanyakan naskah

menyebutk^, tH (keluar) di bagian awal ayat. Adapun kalimat

dalam ayat adalah, f : 9j u.',y lU e tb'63.J (Kami memberimu

minum daripada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang

bersih antara kotoran dan darah). Kata t* Aa"ar) terdapat ayat

lain di dalam surah ini, yaitu firman-Nya dalam surah An-Nahl [16]
ayat 69, Uqi "trc.1' ",+t? W,P',f tf- (Dari perut lebah itu keluar

minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya). Dalam sebagian

naskah yang dijadikan pegangan Al Ismaili, Ibnu Baththal, dan selain

keduanya tidak mencantumkan kata gH- (keluar) di bagian awal.

Maka bagian awal bab menurut versi mereka adalah, "Dan firman
Allah 'Dari antara kotoran dan darah'." Seakan-akan penambahan

katagH (keluar) berasal dari periwayat setelah lmam Bukhari.

Ayat ini sangat tegas menunjukkan halalnya minum susu

hewan ternak dari segala jenisnya, karena Allah menyebutkannya

dalam rangka mengingatkan nikmat-Nya. Ini mencakup semua jenis

susu hewan ternak saat masih hidup. Kata farts ftotoran) artinya
:Impas makanan yang terkumpul dalam perut sebelum keluar menjadi
kotoran. Al Qazzaz berkata, "Ia adalah apa yang telah dikeluarkan dari
kantong tempat terkumpulnya zrmpas makanan.
Dikatakan, 'faratstu asy-syai'a', artinya aku mengeluarkan sesuatu dari
tempatnya, lalu meminumnya. Adapun setelah dikeluarkan oleh
hewan, maka disebut sampahlkotoran binatang." Kemudian AlQazzaz
menukil dari Ibnu Abbas bahwa jika hewan itu makan makanannya
dan tinggal di perutnya lalu diolah, maka bagian bawahnya menjadi

farts (kotoran), bagian tengahnya menjadi susu, dan bagran atasnya

menjadi darah. Selanjutnya hati mengatur semua ini, ia mengeluarkan
darah dan mengalirkannya di dalam urat-urat, susu dialirkan ke
kantong susu, dan tinggallahfarats di dalam perutnya.
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U.g 4 (Susu murni). Maksudnya, mumi dari meratr daratr

dan kotoran irmpas makanan.

tkr- (Enak). Maksudnya, lezat dan menyegarkan dan tidak

menyekat bagi yang meminumnya.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tujuh hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan melalui

Abdan, dari Abdullah, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al
Musa1ryab.

,4.

ie gfi: I l* (Satu wadah susu dan satu wah khamer).

Pembahasan tentang ini baru saja disebutkan. Hikmah pernberian

pilihan antara khamer yang haram dan susu yang halal, mungkin

khamer saat itu belum diharamkan, atau ia berasal dari surga, dan

khamer surga tidak haram.

Kedua, hadits Ummu Al Fadhl tentang minum susu di Arafatr.

Penjelasannya sudah disebutkan pada pembahasan tentang puasa.

Kalimat pada bagian akhir, "Adapun Suffan biasa berkata, 'Orang-

orang ragu tentang puasa Rasulullah SAW, maka Ummu Al Fadhl

mengirim utusan kepadanya', apabila dinyatakan mauquf, maka dia

berkata, 'Ia berasal dari Ummu Al Fadhal'." Maksudnya, Sufyan

terkadang menceritakan hadits ini melalui jalur mursal tanpa

menyebutkan Ummu Al Fadhl dalam sanad-nya. Ketika ditanyakan

apakalr hadits ittt maushul atat mursal, maka dia berkata, "Ia berasal

dari Ummu Al Fadhl." Pernyataan ini sama kedudukannya dengan

perkataarurya, "Ia maushul." Ini pula makna dari kalimat, {n Gj S$,

yakni diberi tanda dhammah pada huruf wawu dan kasrah pada huruf
qaf Sementara dalam riwayat Abu Dzar disebutkan 'r43 Adapun

yang mengucapkan kalimat "Biasanya Sufyan..." adalah periwayat

darinya, yaitu Al Humaidi. Pada pembahasan tentang haji sudah

disebutkan dari Ali bin Abdullah dari Sufyan tanpa tambahan ini.
Adapun Ad-Dawudi mengemukakan pendapat yang ganjil, dia
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berkata, "Tidak ada perbedaan arrtara kedua riwayat, karena bisa saja

Ummu Al Fadhl menceritakan tentang dirinya seraya berkata, 'ummu
Al Fadhl mengirim...' yakni tidak memasukkan pembicara dalam

cerita-"

Ketiga, hadits Jabir bin Abdullah RA yang diriwayatkan

melalui Qutaibah, dari Jarir, dari Al A'masy, dari Abu Shalih dan Abu
Sufyan.

ot3, g, f.b grt * (Dari Abu Shatih dan Abu Sufian).

Demikian diriwayatkan kebanyakan murid Al A'masy darinya dari

Jabir RA. Abu Muawiyah meriwayatkannya dad Al A'masy dari Abu
Shalih sebagaimana dikutip Imam Muslim. Al Ismaili
meriwayatkannya melalui jalur lain dari Hafsh bin Ghiyats dari Al
A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, dan dari Abu Shalih dari Abu
Hurairah. Namun, riwayat ini syadz, dan yang akurat adalah dari
Jabir.

4t U (Dari An-Naqi'). Dikatakan, Naqi' adalah wilayah

milik pemerintah yang dikhususkan sebagai tempat menggembalakan

onta. Namun, ada pula yang mengatakan, ia adalah tempat selain itu.
Pada pembahasan tentang shalat Jum'at disebutkan juga kata Naqi',
yaitu Naqi'Khadhamat, maka ini menunjukkan bahwa ia adalah nama

beberapa tempat. Ia adalah dataran rendah tempat berkumpulnya anr.

Sebagian mengatakan, tempat ini biasa digunakan membuat bejana.

Sementara Al Khaththabi menyebutkan batrwa ia adalah tanah lapang.

Dari Al Khalil disebutkan, "Ia adalah lembah yang dipenuhi
pepohonan." Ibnu At-Tin berkata, "Abu Al Hasan - Al Qabisi-
meriwayatkan dengan kata "Baqi"'. Demikian juga dinukil Iyadh dari
Abu Bahr bin Al Ash. Namun, ini adalah kesalahan dalam penyalinan

naskah, sebab Baqi' adalah kuburan di Madinah. Al Qurthubi berkata,

"Kebanyakan meriwayatkan dengan kata Naqi', yaitu tempat yang

terletak di arah'Aqiq, sekitar duapuluh/arsakh dari Madinah."
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'li giaoUroh). Artinya hallaa (apakah tidak).

af]? (Engkau menutupinya). Dari sini diambil kata khimaar

untuk kerudung perempuan, karena ia menutupinya.

,;rV Metintangkan). Demikian dikatakan Al Ashmai, dan ia

adalah riwayat jumhur. Namun, Abu Ubaid memperbolehkan

membacanya ta'ridha yang diambil dari kata 'ardh, artinya engkau

menjadikan sepotong ranting kayu dengan melintang. Maknanya, jika

engkau tidak menutupinya maka minimal engkau menaruh sesuatu di

atasnya. Menurut saya, rahasia menaruh sepotong kuy,r, adalah

menutup atau meletakkan sepotong kayu beriringan dengan tasmiyah

(penyebutan nama Allah). Dengan demikian, menaruh kayu itu
sebagai pertanda tasmiyah sehingga syetan tidak dapat mendekatinya.

Tentang hukum ini akan dijelaskan pada bab "Menutup Bejana"

setelah beberapa bab.

Catatan

(Kami bersama Rasulullah SAW, lalu beliau minta minum. Seorang

laki-lalci berkata, "Wahai Rasulullah, maukah engkau kami beri

minum nabidz?" Beliau bersabda, "Tentu." Maka seorang laki-laki

keluar berjalan dan membawakan wadah yang berisi nabidz.

Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah engkau menutupinya".). Imam

Muslim meriwayatkan pula dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair

mengabarkan kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Jabir berkata,

"Abu Humaid As-Sa'idi berkata, 'U i g*,.&t {p io' & 4r'4
UA, A i$ @lru datang kepada Nabi SAW membawa satu wadah
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berisi susu dari Naqi' yang tidak ditutupi). Tampaknya, kisah susu

terjadi pada Abu Humaid, dan Jabir meringkasnya. Sedangkan kisah

nabidz diterima oleh Jabir dari Abu Humaid, dan Abu Humaid tidak

menyebutkan pelakunya secara jelas. Mungkin saja dia adalah Abu

Humaid sendiri (pembawa kisah itu), hanya saja dia menyamarkan

dirinya dan mungkin juga orang lain. Kemungkinan terakhir inilah

yang lebih kuat menurut pandangan saya.

Keempat, hadits Al Bara', "Nabi SAW datang dari Makkah

dan Abu Bakar bersamanya." Demikian dia sebutkan secara ringkas.

Al Bara" mengatakan bahwa bagian inilah yang diriwayatkan Syu'bah

dari Abu Ishaq, dia berkat4 "Diriwayatkan juga oleh Israil dan

selainnya dari Abu Ishaq secara panjang lebar." Saya (Ibnu Hajar)

katakan, sudah disebutkan pada pembahasan tentang hijrah dan bagian

awalnya disebutkan, "Sesungguhnya'Azlb menjual pelana milik Abu

Bakar dan dia bertanya kepadanya tentang kisahnya bersama Nabi

SAW ketika hijrah."

'r:J;3 (Aku memerah). Stdahdisebutkan di tempat itu, 'oV6

'a;a dr}t (Atcu memerintahkan penggembala, lalu dia memerah).

Dengan demikian, penisbatan'memerah'kepada dirinya di tempat ini

adalalr majaz. Kata lattsbcl (sedikit) dikatakan Al Khalil bahwa

maknanya adalah segala sesuatu yang sedikit, lalu dikumpulkan.

Sementara menurut Ibnu Faris, maknanya adalah satu bagian kecil

dari susu atau kurma. Lalu Abu Zaid berkata, "Apabila susu, maka

ukurarurya satu wadatr (gelas). Ada juga yang mengatakan sebanyak

susu yang diperah sekali dari seekor onta."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari gurunya yang

bernama Mahmud, dan ia adalah Ibnu Ghailan. Sedangkan An-Nadhr

yang disebutkan dalam sanadnya adalah lbnu Syumail. Adapun

jawaban paling baik atas perbuatan Nabi SAW meminum air susu

t 
Demikian tercantum dalam naskah sumber.
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tersebut padahal penggembala telah memberitahu bahwa kambing itu

bukan miliknya, bafuwa dalam kebiasaan mereka bersifat toleran

dalam masalatr ini, atau pemilik kambing telah membei izin kepada

penggembala untuk memberi minum orang yang lewat bila

memintanya. Lalu dikatakan pula kemungkinan-kemungkinan lain

yang telatr disebutkan terdatrulu.

Kelima, hadits Abu Hurairah, "sebaik-baik sedekah adalah

hewan yang mendekati masa melahirkan." Kalimat, "Ia memberikan

satu wadah susu di pagr hari dan di sore hari satu wadah yang lain"

memberi isyarat bahwa yang meminjam hewan itu tidak memerah air

susunya hingga habis. Perrbatrasan te,lrtang ini sudatr disebutkan

secara detail pada pernbatrasan te,lrtang mernberi pinjaman.

Keenam, hadits Ibnu Abbas tentang berkumur-kumur, kare,na

minum susu. Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan

tentang bersuci. Abu Ja'far Ath-Thabari meriwayatkan dari Uqail dari

Ibnu Syihab dengan kalimat perintah, ,;U' U f''ht&;s (berlannur'

htmurlah karena minum susu).

Ketujuh, hadits Anas bin Malik tentang beberapa wadatr yang

ditawarkan pada Nabi sAw ketika Isra'. Imam Bukhari mengutip

riwayat ini secara mu'allaq dari Ibratrim bin Thatman.... Lalu dinukil

dengan sanad ytng maushul oleh Abu Awanah, A1 Ismaili, dan Ath-

Thabrani di dalam At Mu'jam Ash-shaghir melalui jalurnya. Kami

menemukannya melalui jalur lebih ringkas di kitab Ghara'ib syu'bah

karya Ibnu Mandatr. Ath-Thabarani berkata, "Tidak ada yang

meriwayatkannya dari Syubatr selain Ibratrim bin Thatrman, ia hanya

diriwayatkan sendirian oleh Hafsh bin Abdullatr An-Naisaburi,

darinya.

.#iiir i;+ ,)t,51.) (oiangt@t lcepadalar Sidratul Muntaha)'

Demikian dinukil mayoritas, yalari dalam bentuk kata pasif (rufi'at).

Sedangkan kata'as-sidrah' berada pada posisi marfu'. Dalam riwayat

Al Mustamli disebutkan, dufi'tu (aku dibawa).
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?bi Wj it'ir* irt (Hisyam, Sa,id, dan Hammam berkata).

Hisyam adalah Ad-Dustuwa'i. Sa'id adalah Ibnu Abi Arubah, dan

Hammam adalah Ibnu Yahya. Maksudnya, mereka semua

meriwayatkan hadits dari Qatadah, lalu menambahkan dalam sanad

setelah Anas bin Malik, "Malik bin Sha'sha'ah", dan ini tidak
disebutkan oleh Syu'bah. Adapun maksud kalimat, "tentang sungai-

sungai sama sepertinya", adalah mereka sepakat menyebutkan'sungai-
sungai' dalam matan hadits, lalu mereka menambahkan kisah Isra'
secara panjang lebar dan ini tidak tercantum pula dalam riwayat
Syubah. Dalam riwayat mereka di tempat ini sesudah lafazh 'Sidratul
Muntaha' disebutkan, rg ,9.litt Lrii qft Wtlt ,f Jy ^fif 

qa s$

)qi 'qi qlrei gernyata buah bidaranya seperti qullah [bejanaJ

hajar, daun-daunnya seperti telinga gajah, dan di dasarnya terdapat
empat sungai). Adapun Syubah hanya menyebutkan, "Temyata di
sana terdapat empat sungai."

;i1 ffi tsfi- dj Mere*a tidak menyebut tiga wadah).

Dalam riwayat Al Kasymihani disebuttan, fd ds giaot menyebut),

dalam bentuk tunggal. Makna zhahir penafian ini adalatr penyebutan

wadah tidak terdapat pada riwayat ketiganya, tetapi hal ini
bertentangan dengan keterangan pada pembahasan tentang awal mula
penciptaan melalui Hudbah, dari Hamm am, 'g2 

:6, f U :Sy.l*.\'j
,):* b :tJP f (Kemudian didatangkan padalru bejana berisi khamer,

dan bejana berisi susu, dan bejana berisi madu). Kemungkinan yang

dinafikan adalah penyebutan kata qadah (wadah/gelas) secara khusus.

Mungkin juga riwayat Al Kasymihani yang menyebutkan dalam
bentuk tunggal adalah yang akurat. Adapun pelakunya adalah Hisyam
Ad-Dustuwa'i, karena pada pembahasan tentang awal mula penciptaan

telah disebutkan melalui Yazid bin Zurai', dari Sa'id dan Hisyam,
keduanya dari Qatadah tanpa menyebutkan 'wadah'. Namun, Imam
Muslim meriwayatkannya dari Abdul A'la dari Hisyam, ;-rlt1. *;.1 ;

I
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""b bi ,,i ?\tj",\? t;Alrf (Kemudian didatangknn kepadalnt dua

wadah; salah satunya berisi khamer dan satunya lagi berisi susu.

Keduanya ditawarknn kepadalat). Dia meriwayatkannya dari Mu'adz

bin Hisyam, dari bapaknya, sama seperti itu tanpa menyebutkan

redaksinya. Namun, An-Nasa'i meriwayatkannya dari Yahya Al

Qaththan, dari Hisyam, tanpa menyebutkan "wadah/bejana". Oleh

karena itu, jelaslatr bahwa ketiganya disebutkan dalam riwayat

Hammam, meskipun tidak ditegaskan tentang jumlah dan sifatrya.

Sedangkan riwayat Sa'id hanya menyebutkan dua wadatr dan riwayat

Hisyam tidak menyebutkarurya sama sekali. Sementara itu Al Ismaili

menguatkan riwayat yang menyebutkan dua wadah. Dia berkata

setelatr hadits Syubah di tempat ini, "Inilah hadits Syubah.

Sedangkan sanad hadits Az-Znhi dari Sa'id bin Al Musayyab, dari

Abu Hurairatr yang disebutkan pada bagian awal bab, lebih shahih

daripada hadits ini, dan ia lebih patut dijadikan pegangan daripada

riwayat ini." Padatral hadits Hammam dia nukil pula dari sejumlah

periwayat dari Hudbah seperti dikutip Imam Bukhari. Sementara

keterangan tambahan dari periwayat yang tsiqah (terpercaya) diterima

apalagi ada periwayat lain yang mendukungnya. Penyebutan dua

wadah tentu saja tidak menafikan adanya wadatr yang ketiga. Apalagt

saya sudah jelaskan ketika membicarakan hadits Isra' bahwa

penawaran wadah kepada Nabi SAW terjadi dua kali, yaitu sebelum

beliau naik ke langit, yakni saat di Baitul Maqdis, dan setelah beliau

sampai di Sidratul Muntatra. Berdasarkan pendapat ini, maka

hilanglah semua kemusykilan tersebut.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Belum ada yang menyebutkan

rahasia mengapa Nabi SAW lebih memilih susu daripada madu,

sebagaimana disebutkan rahasia beliau lebih memilih susu daripada

khamer. Mungkin rahasianya adalah bahwa susu itu lebih bermarrfaat,

ia dapat menguatkan tulang-tulang dan menumbuhkan daging. Susu

dapat juga dijadikan bahan makanan secara tersendiri serta

mengonsumsinya tidak masuk dalam kategori berlebihan dan bahkan
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lebih dekat kepada sikap zuhud. Tidak ada pula pertentangan antara

mengonsumsi susu dengan sifatwara'. Adapun madu meskipun halal,

tetapi termasuk makanan mewah yang dikhawatirkan bagi yang

mengkonsumsinya akan masuk dalam ayat2O surah Al Alqaat iiiif
A.t* (Kamu telah menghabiskan rezebimu yang baik). " Saya (Ibnu

Hajar) katakan, mungkin juga rahasianya adalah yang tercantum pada

sebagian jalur hadits Isra' bahwa beliau SAW merasa haus 
-seperti

sudah disebutkan di sebagian jalurnya- lalu didatangkan beberapa

wadah (gelas), maka beliau memilih susu, karena ia dapat memenuhi

kebuhrhannya. Berbeda halnya dengan madu dan khamer.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Apa yang telah saya sebutkan

tidak bertentangan dengan keterangan bahwa Nabi menyukai

minuman manis dan madu." Kemudian dari perkataan Jibril AS
tentang khamer, "umatmu akan tersesat" bahwa khamer dapat

menimbulkan kesesatan. Faidah ditawarkannya wadah berisi minuman
kepada Nabi SAW menunjukkan keinginan memberi kemudahan

kepada beliau dan isyarat penyerahan urusan kepadanya.

13. Mencari Minum Air yang Segar

'rAb t ok ,ii- *ut ;.'*f ? fi yt * ; '6a;.;
,ie;. ilL lt',;i otsj ,;;'u \6 -*qLr|=ljAf rt
r+u. *i *L\t ,k ir Jy, ottj q^31'Jie;lukt
,j; "5, tjvt $ ,ui tt ,,-JtiC .& W,6'u r;d:)

r:- :Jw'aiL';t ?o ,6*i b,*"
i oy1 ,6tfti b tt'y g'7r rttus

7y :J*-ii,r L1 tut'Jy,

6;: ie; ,)\'dt';
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5611. Dari Ishaq bin Abdullah, sesungguhnya aiu rrr"ra*g*
Anas bin Malik berkata, "Abu Thalhah adalah orang Anshar di
Madinah yang paling banyak hartanya berupa kebun kurma. Adapun
harta yang paling dia cintai adalah Bairuha'. Letaknya berhadapan

dengan masjid (nabawi). Biasanya Rasulullah SAW memasukinya dan

minum air yang segar di dalamnya." Anas berkata, "Ketika turun
'Selwli-lrnli kamu tidak alwn mencapai kebaikan [yang sempurnaJ
sebelum lrnmu menaJkahkan sebagian harta yang kamu cintai', Abu
Thalhah berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Altatr
berfirman; seknli-kali kamu tidak aknn mencapai kebaiknn [yang
sempurnal sebelum kamu menaflrahkan sebagian harta yang knmu
cintai, dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah

Bairuha', sungguh ia menjadi sedekah untuk Allah, aku

mengharapkan kebaikannya dan perbendaharaannya di sisi Allah,
gunakanlah watrai Rasulullah SAW sebagaimana yarlg diperlihatkan
Allah kepadamu'. Rasulullah SAW bersabda, 'Sungguh itu adalah
harta yang menyenangkan -atau mengalir- (Abdullah ragu) dan aku

telah mendengar apa yang engkau katakan. Sungguh aku berpendapat

agar engkau gunalmn untuk kerabatmu'. Abu Thalhah berkata, 'Aku
akan lakukan wahai Rasulullah'. Lalu Abu Thalhah membagikannya

kepada kerabat-kerabatrya dan anak-an ak p amannya. "

Ismail dan Yahya bin Yahya berkata, "Menyenangkan."

t.

,t

A
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Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang sedekah Abu

Thalhah, karena adanya kalimat, "Minum air yang segar di dalamnya."

Kalimat ini disebutkan juga secara khusus dalam hadits Aisyah RA,

@t yi.b i;Jr 'i +:i;ai !, li,t ts€ grasanya Rasulullah SAW

dimintalmn air yang segar dari rumah-rumah suqya [tempat-tempat
air minumJ). Kata suqya menurut Qutaibah adalah mata air yang

terletak sejauh perjalanan dua hari dari Madinah. Demikian

diriwayatkan Abu Daud dari Aisayah setelatr menyebutkan hadits di

atas dengan sanad yang jayyid dan dinyatakan shahih oleh A1 Hakim.

Kemudian dalam kisah Abu Al Haitsam bin At-Taihan bahwa istrinya

berkata kepada Nabi SAW ketika datang kepada mereka menanyakan

Abu Al Haitsam, :6t 
',y U 4i;;U- |,i5 (Dia pergi mencarikan air

segar untuk kami). Riwayat ini dinukil Imam Muslim seperti yang

akan saya sebutkan. Al Waqidi menyebutkan dari hadits Salma (iski
Abu Rafi'), it;lt ii aW" &, * a' ,.,r; 4t ;+'Jj',b J'$ j.i oC

fi l,ti Pt i 5.6 ,'s (biasanya Abu .4yytb ketika Nabi SAW

singgah di tempatnya, dia mencariknn air segar untuk beliau dari
sumur Malik bin An-Nadhr, bapaknya Anas)." Lalu Anas, Hindun, dan

Haritsah (anak-anak Asma') biasa membawa air ke rumah istri-istri
Nabi SAW dari tempat-tempat air minum. Sedangkan Rabah Al
Aswad memiliki budak yang biasa memberi minum air kepadanya

dari sumur Ars dan pada kali lain dari tempat air minum.

Ibnu Baththal berkata, "Mencari air segar untuk minum tidak

menafikan sifat zuhud serta tidak masuk kategori bermewahan yang

tercela. Berbeda dengan mengubah aroma air dengan minyak wangi

dan yang sepertinya. Hal ini tidak disukai oleh Imam Malik, karena

mengandung unsur berlebihan. Adapun minum air yang manis dan

membuatnya adalah hal yang diperbolehkan. Ini telah dilakukan oleh

orang-orang shalih. Meminum air asin tidak memiliki keutamaan

apapun." Dia berkata, "Di dalamnya terdapat dalil bahwa membuat
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makanan menjadi lezat adalah diperbolehkan dan termasuk perbuatan

orang-orang baik. Sementara telah diketahui bahwa firman Allatl

dalam surah Al Maa'idah ayat 87, '1;t 6 y* fi-fr f 'ri i"$t 6 s-

FJ h' (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramknn

apa-apa yang baik yang telah Allah halalknn bagi kamu). turun

berkenaan mereka yang hendak menahan diri dari makanan-makanan

yanglezat " Dia berkata, "Sekiranya bukan sesuatu yang dikehendaki

Allah untuk dikonsumsi tentu Allah tidak akan memberikannya

kepada harnba-hamba-Nya. Bahkan larangan kepada mereka yang

mengharamkannya menunjukkan bahwa Allah menginginkan mereka

untuk mengonsumsinya agar mereka dapat mensyrkuri nikrnat yang

diberikan kepada mereka. Meskipun nikmat Allah tidak pernah

terbalas dengan kesyukuran para hamba-Nya." Ibnu Al Manayyar

berkata, "Tentang mencari air yang segar tidak menafikan sifat wara'

merupakan hal yang jelas. Namun, berdalil dengan itu untuk makanan

yanglezatmerupakan hal yang jauh."

Ibnu At-Tin berkata, "Hadits ini merupakan dasar yang

membolehkan minum air dari kebun tanpa bayaran." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, bagi orang yang diizinkan masuk kebun, maka hal itu

berlaku baginya. Adapun selainnya, maka berdasarkan toleransi yang

biasa diterapkan. Namun menetapkan hal ini berdasarkan perbuatan

dalam hadits di atas perlu ditinjau kembali.

q'tt'tt g.tril U) (t* harta mengalir atau menguntungkan).

Kata raayifu (mengalir) artinya datang kepada pemiliknya.

Maksudnya, pahalanya sampai kepada pemiliknya dan tidak pemah

berhenti. Adapun raabih, artinya banyak keuntungannya. Ini

berdasarkan sifat pemiliknya yang mensedekahkannya. Abdullatr bin

Maslamah yang dimaksud adalatr Al Qa'nabi. Sedangkan Ismail

adalalr Ibnu Abi Uwais, dan Yahya adalah Ibnu Yahya. Kata raayifu

dalam riwayat keduanya menggunakan huruf ya'. Sudah disebutkan

riwayat Ismail yang tegas menunjukkan penerimaan langsung dari
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gurunya dalam tafsir surah Aali Imraan. Demikian pula riwayat Yahya

bin Yahya pada pembahasan tentang perwakilan. Hadits ini telah

dij elaskan pada p embahasan tentang perwakilan.

,, 
l.J-rt

t ct.i

o.',

,f s-

n\'

14. Minum Susu dengan Air

,sl, ,of; a; hr sr,Iy U'fi G?l iv"G;:) *
,itt '.1; ,'r:r,r, ;0 a ;; *:, *; ir ,t nr

'*;tr 
C:dt i:)Gr ,it n &', ,11 \t * !,1 );).

,iC'; * 
"t 

\t;zi; -'c_rt7i ry et F f lu.
.';;\u

5612. Dari Az-Znhi, dia berkata: Anas bin Malik RA
mengabarkan kepadaku, sesungguhnya dia melihat Rasulullah SAW
minum susu, dan beliau datang ke rumahnya dan aku memerah seekor

kambing, lalu mencampurnya -untuk Rasulullah SAW- dari sumur.

Beliau mengambil gelas dan minum. Di samping kirinya ada Abu
Bakar dan di samping kanannya ada orang Arab badui. Beliau

memberikan sisanya kepada orang Arab badui seraya bersabda,

"Bagian lranan, lalu bagian kanan."

1r 'of ,;i:; ht ur., ar # i. -rG * prJt i yL I
iw'i>wa:, )G\t',y,fr rb,yt *:, AL\t *
# e n)lt ry'-i. :v'!t-xb,ttt';:1,,'sL : * \t * Ut {
t- :llr Jw :Ju ,#.G 6it:"tt i'F- ,y'St, :Jti ,&? r{)
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\r'Nu:Ju\,
i:t Jy-t ?-# :

.,F"/t ;yw; 'i*.6."c oy '!nt'J.J"1'

JG','i r, t'u ilL * i ,Su e 
"-E:;- " t, , -, ,' / 

^ 
t

.aiv ,slr J4t qp i *; ya},it ,*
5613. Dari Sa'id bin Al Harits, dari Jabir bin Abdullah RA,

sesungguhnya Nabi sAw masuk kepada seorang laki-laki Anshar dan

bersama sahabatnya. Nabi SAW bersabda kepadanya, "Apabila kamu

memiliki air semalaman dalam wadah, iikn tidak kami akan minum

langsung.,,Dia berkata: Sementara laki-laki itu memindahkan air di

kebunnya. Dia berkata: laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku

mempunyai air yang ada dalamwadah sejak tadi malam. Pergilah ke

'Arisy." Dia berkata: Dia pergi bersama keduanya, lalu menuangkan di

gelas kemudian rnemerah susu dari hewan piaraannya ke gelas itu. Dia

berkata: Rasulullah SAW minum kemudian laki-laki yang datang

bersamanya juga minum.

Keterangan lladits:

(Bab minum susu dengan air). Maksudnya, mencampur

keduanya. Dibatasinya dengan kata 'minum' adalah agar berhati-hati

dan tidak mencampurinya ketika dijual, karena perbuatan ini termasuk

penipuan. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata

syaub sebagai ganti kata syurb (minum). syaub artinya mencampur.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Maksudnya, yarlg demikian tidak masuk

dalam larangan menc.lmpur dua minuman. Ini mendukung keterangan

terdahulu batrwa yang dilarang untuk dicampur hanyalatr minuman

yang memabukkan. Maksudnya, larangan mencampur dua minuman

apabila masing-masing berasal dari jenis yang memabukkan. Hanya

saja mereka mencampur susu dengan air, karena susu ketika diperah

masih panas, dan pada umumnya negeri mereka adalah panas, maka
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mereka menetralisir suhu panas susu dengan air yang dingin.
Selanjutnya, disebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Anas bin Malik RA yan1 diriwayatkan
melalui Abdan, dari Abdullah, dari Yunus, dan Az-Zuhn Abdan
adalah Abdullah bin Utsman, sedangakan Abdullah adalah Ibnu Al
Mubarak, dan Yunus adalah Ibnu Yazid.

'o1S jli 4 *f *, * ht oU )t Jt": ot, fi gesungguhnya

dia melihat Rasulullah SAW minum susu dan beliau datang ke

rumahnya). Maksudnya, Rasulullah datang ke rumatr Anas. Artinya,
dia melihat Rasulullah SAW minum susu ketika datang ke rumahnya.
Pada pembahasan tentang hibah sudah disebutkan dari Abu Thiwalah,
dari Anas dengan redaksi, grta risrl e p, * ht p i' J?i SSi

$'af;, $iH ,;i.Jrti lRasulullah SAW datang kepada trami di rumah

lrami ini dan minta minum, lalu kami pun memerah seekor kambing
milik kami).

"14 
(Alat memerah). Padariwayat ini ditentukan batrwa dia

(Anas) yang memerah. Begitu pula kebanyakan periwayat menukil
riwayat ini dengan kata'fasyubtu' dalambentuk orang pertama tunggal
yang berasal dari kata syaub (mencampur). Namun, dalam riwayat Al
Ashili disebutkan dengan kata fasyubita (lalu diperah), yakni dalam
bentuk kata pasif.

fJ i 9:t;-;,?j (Abu Batrar di bagian kirinya). Dalam riwayat

Abu Thilawah dan Umar diberi tambahan, hq. #i (dan Umar di

hadapannya). Cara pelafalannya sudah dijelaskan pada pembahasan

tentang hibah. Kemudian pada pembahasan tentang minuman

disebutkan melalui Syu'aib dari Az-Ztthi sehubungan hadits ini, Jvi

k.Si abi :gl'i$r'ag;i- of Oej'fr (J*a, berkata -dan dia khawatir

akan diberikan kepada Arab badui-, "Berikan kepada Abu Bakar").

Dalam riwayat Abu Thiwalah disebutkan, -k i t:A ,'* Jvi (()mar
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berknta, "Ini Abu Bakar"). Al Khaththabi dan selainnya berkata,

"Kebiasaan para raja dan pemimpin di masa jahiliyah adalah

mendahulukan orang yang berada disebelah kanan ketika minum.

Hingga Amr bin Kultsum berkata dalam bait sya'irnya, 'Gelas pun

beredar dari bagian kanan'. Oleh karena itu, Umar khawatir jika Nabi

SAW mendahulukan orang Arab badui daripada Abu Bakar untuk

minum sisa minumzlnnya, maka Umar mengingatkan keberadaan Abu

Bakar karena dia menduga bahwa Nabi SAW akan mengutamakan

Abu Bakar daripada kebiasaan tersebut sehingga menjadi sunnah

ketika minum untuk mendahulukan yang lebih utama. Namun, Nabi

SAW menjelaskan melalui perbuatannya bahwa kebiasaan tersebut

tidak dirubatr oleh sunnah, bahkan ia tetap berlangsung, dimana orang

yang berada dibagian kanan lebih didahulukan daripada orang yang

utam4 tetapi hal ini tidak menurunkan derajat orang yang utama. Hal

itu dilalekan, karena kanan lebih utama daripada kiri.

;l:a g;j\, &b (Beliau memberiknn sisanya kepada orang

Arab baduy'. Maksudnya, beliau memberikan susu yang tersisa setelah

diminum. Pada pembahasan tentang hibatl sudatr disebutkan pendapat

yang mengatakan nama orang Arab badui ini adalatr Khalid bin A1

Walid, dan dij elaskan pula kesalatrannya. Ath-Thabarani menyebutkan

dari Abdullatr bin AbuHabib *, * e Pt *vh, & l' J?t tiui

qi$ qt-* bt "j ,D6- t f:'l ',rr!-t # t '*ti '4 ,;ri
u)t

t CP d]$i (Rasulullah SAW datang kepada kami di masjid I@$a'
.u

a . a 2 a. .t
4:..J

maka aht datang, lalu duduk di sebelah kanannya dan Abu Bakar

duduk di sebelah kirinya, kemudian beliau minta dibawaknn

minuman, maka beliau minum, lalu memberikan kepadalru di sebelah

kanannya). Riwayat ini dikutip juga oleh Imam Ahmad, tetapi dia

tidak menyebutkan nama sahabat. Tidak mungkin orang Arab badui

dalam riwayat Anas adalah satrabat tersebut, sebab kisah ini terjadi di

masjid Quba" sedangkan kisah sebelumnya terjadi di rumah Anas.

Disamping itu, dia adalah sahabat Anshar sehingga tidak mungkin
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disebut Arab badui sebagaimana hal itu dinafikan untuk dinisbatkan
kepada Khalid bin Al Walid.

'#-\'6 ;r;i-\ ,SG $ ftemuatan beliau berkata, "Bagian lcanan,

lalu bagian kanan"). Dalam riwayat Al Kasymihani disebuttan, j6i
(dan berknta), yakrti menggunakan kata sambung wawu (dan) sebagai

gar:fti tsumna (kemudian). Dalam riwayat Abu Thiwalah disebutkan,

i,rij,i l,;;;!r (Orang-orang di bagian kanan, maka orang-orang di

bagian kanan). Pada kalimat ini terdapat bagian yang dihapus, yang

seharusnya, "Orang-orang bagian kanan lebih didahulukan" atau

"lebih berhak" atau "didahulukan orang di bagian kanan." Adapun
riwayat pada bab di atas boleh dalam posisi marfu'sesuai makna di
atas, dan boleh pula dalam posisi nashab dengan menyisipkan kata

berilah' atau 'dahulukanlah' di bagian awal kalimat. Pada pembahasan

tentang hibah disebutkan, t:.&5 71 lKetahuitah, hendaklah kalian

mendahuluknn yang kanan) sebagaimana yarlg telah disebutkan di
tempat itu. Sebagian ulama menyimpulkan dari pengulangan kata
'kanan' dalam hadits bahwa sunnah Nabi adalah memberi orang di
bagran kanan, lalu orang sesudahnya, dan demikian seterusnya. Oleh
karena itu, berdasarkan gambaran dalam hadits itu 

-menwutkonsekuensi pandangan ini- Umar minum sesudah orang Arab
badui, lalu Abu Bakar. Namun, yang tampak dari sikap Umar adalah

mengutamakan Abu Bakar daripada dirinya sendiri.

Pelaiaran yang dapat diambil

1. Orang yang lebih dahulu mengambil tempat di majlis, maka

tidak dipindahkan untuk di tempati orang yang lebih utama

darinya. Bahkan orang yang baru datang duduk di tempat yang

masih kosong dalam majlis. Tetapi jika orang yang lebih

dahulu mengutamakannya, maka diperbolehkan.
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2.

J.

4.

Orang yang berhak atas sesuatu tidak boleh disingftirkan tanpa

iziwrya, selama dia adalah orang yang berhak mengeluarkan

izin.

Orang-orang yang berada dalam majlis bersekutu dalam apa

yang dekat kepada mereka berdasarkan keutamaan, dan

berdasarkan ijma' bahwa menuntut hal itu tidaklah wajib.

Demikian dikatakan Ibnu Abdil Barr. Hal ini berlaku jika tidak

ada Imam (pemimprn) atau orang yang menggantikan

posisinya. Jika ada, maka urusan itu diserahkan kepadanya.

Pemimpin atau tokoh masuk ke rumah pelayarurya atau

sahabatnya meskipun masih muda usianya, lalu mengambil

apa yang ada di dalamnya, baik berupa makanan maupun

minuman tanpa mencari-cari.

Kedua, hadits Jabir bin Abdullah RA yang diriwayatkan

melalui Abdullah bin Muhammad Al Ju'fi, dari Abu Amir Al Aqdi,

dari Fulaih bin Sulaiman, dari Sa'id bin Al Harits Al Anshari.

suaJ'tt b Ft ob ,Pt (Masuk kepada seorang laki-laki dari

knlangan Anshar). Saya (Ibnu Hajar) telah sebutkan bahwa dia adalah

Abu Al Haitsam bin At-Taihan Al Anshari. Kemudian saya kembali

menahan diri berpendapat demikian, karena apa yang diriwayatkan

Imam Ahmad, dari Ishaq bin Isa, dari Fulaih, sehubungan hadits awal

di bab ini, bahwa Nabi SAW datang kepada suatu kaum Anshar

menjenguk orang yang sakit di antara mereka, sementara kisah Abu

A1 Haitsam dalam Shahih Muslim dari hadits Abu Hurairah. Ibnu

Mardawaih mengumpulkan semua jalurnya dalam tafsir surah At-

Takaatsur, dan dia menarnbahkan dari Ibnu Abbas, Abu Asib, dan

Abu Sa'id, tetapi tidak menyebutkan llbadatr pada satu pun di antara

jalurnya, sehingga tampaknya ia adalah kisah yang lain' Kemudian

saya menemukan dasar hal itu, yaitu apa yang disebutkan Al Waqidi
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dari hadits Al Haitsam bin Nashr Al Aslami, dia berkata, "n$ U:e

ftter( 4ei- fE *'u 1rru,*i i& ,u.6.t*Ji &3 * l,' &
,,;ut iU dr( ,p F'i'n4 tit* 6i ,ys ui -,:b a1r; o€i iW' u
it'j ,iri;i { f ; ,rb'^:;ri 4:st ^f€ is H ;1ri€6 yy. 

:6 b'J^
Nt i ,i1: ,f. itt {bii ,s* lt J?i G- {i ,p tif. r:J} a'o1 ,'i

*')t 
'u |ti\ (Alat melayani Nabi SAW dan senantiasa menjaga

pintunya, alat pun biasa membawakan air kepadanya dari sumur
Jasyim -ia adalah sumur Abu Al Haitsam bin At-Taihan dan airnya
sangat segar- suatu hari beliau masuk bersama Abu Bakar sebagai
tamu kepada Abu Al Haitsam. Beliau bertanya, ,,Apakah ada air
dingin?" Dia pun membawakan kepadanya wadah yang berisi air
seperti es, lalu dia menuangkannya ke air susu kambing milihtya, lalu
memberilmnnya kepada beliau sAW. Lalu dia berknta kepada beliau,
"sesungguhnya kami memilibi tempat yang sejuk, istrahatlah siang di
sana di sisi lrami." Beliau SAW dan Abu Bakar memasukinya, lalu Abu
Al Haitsam membawakan bermacam-macam larma matang).

ti t .. t,U i..t:e 6) (Bersamanya sahabatnya). Maksudny4 Abu

Bakar Ash-Shiddiq.

'n iui (Beliau berkata kepadanya). Dalam riwayat Al Ismaili

sebelum ini disebutkan, "Di sisinya ada air dalam sumur." Lalu
ditambahkan dalam riwayat yang akan datang setelatr lima bab, '{-"

7tUt -r:,go €l ;u.'jtij +vi *t *h, r,;,.;.'oilt ltraot SAW dan

sahabatnya memberi salam dan laki-laki itu menjawab -yatoi
kepada keduanya- s alam).

P e fir gF c.'U. it; ':):r:e o,g 11 6npabita ada padamu air

sejak semalam di wadah). Syannah adalah wadah kulit yang sudah

lama. Menurut Ad-Dawudi, ia adalah wadah kulit yang telah hilang
bulunya karena sudah lama. Al Muhallab berkata, 'tlikmah meminta
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air yang ada sejak semalam adalatr karena lebih dingin dan jernih.

Barangkali mencampur susu dengan air terjadi saat cuaca panas,

seperti pada kisah Abu Bakar bersama seorang penggembala." Saya

(Ibnu Hajar) katakan, tetapi kedua kisah itu berbeda; perbuatan Abu

Bakar mencampur susu karena cuaca pffiN, sedangkan perbuatan

sahabat Anshar ini dikarenakan tidak ingin memberi minum Nabi

SAW berupa air saja. Oleh karena itu, dia menambahkan susu.

Dengan demikian, dia telatr menghidangkan apa yang diminta Nabi

SAW disertai tambahan apa yang memang disukai. Hal ini dikuatkan

oleh riwayat Al Haitsam bin Nashr terdahulu bahwa air tersebut

seperti es.

tibtjl \P (Jilu tidak, kami akan minum langsung). Pada

kalimat ini terdapat bagran yang dihapus, dimana seharusnya adalah,

"Berilah kami minum, dan jika tidak ada padamu, maka kami akan

minum langsung." Dalam riwayat Ibnu Majatr disebutkan permintaan

minum. Adapun kata kara'a artinya mengambil air dengan mulut

tanpa menggunakan bejana atau tangan. Ibnu At-Tin berkata, "Abu
Abdul Malik menyebutkan batrwa artinya adalah minum

menggunakan kedua telapak tangan." Dia berkata, "Tetapi ahli bahasa

menyelisihinya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, pandangan tersebut

tertolak oleh riwayat Ibnu Majah dari Ibnu IJmar, diaberkata, ,P rftV

try\"#: t*-fi 1 :'sbi iv it, ,p !, J:*:)'Jtii ,wLrJ vi,r3 *
wrfi.?t i *l: (Kami melewati l<olam dan kami pun minum airnya.

Maka Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian minum langsung,

tetapi ancilah tangan kalian, kemudian minumlah

menggunakannya."). Namun, sanad hadits ini lematr. Jika hadits ini

akurat, maka larangan itu hanya dalam konteks tanzih, sedangkan

perbuatan beliau SAW menunjullkan batrwa hal itu diperbolehkan,

atau kisah Jabir terjadi sebelum ada larangan, atau larangan itu

berkenaan dengan kondisi tidak darurat. Perbuatan seperti ini

dilakukan karena rasa haus yang sangat agar jiwa tidak merasa enggan
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setelatr meneguk berulang kali, bahkan terkadang tujuan
menghilangkan rasa haus tidak tercapai. Bagian a}*rir ini disinyalir
Ibnu Baththal. Hanya saja minum langsung dengan mulut disebut
kara'a, karena itulah yang dilakukan binatang saat minum air dengan

mulutnya, dimana saat ifu ia memasuk&an kakinya ke dalam air.
Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan melalui jalur lain dari Ibnu
Umar, dia berkata, 6,jr. ,), a,F bi *t # b, ,)* !, ly Sq

(Rasulullah SAW melarang kami minum di atas perut-perut kami).
Sanad hadits ini juga lematr. Seandainya shahih, maka mungkin
larangan itu khusus dalam bentuk seperti ini. Maksudrya, minum
dengan posisi tiarap di atas perutnya. Sedangkan hadits Jabir dipahami
untuk orang yang minum dari tempat yang tinggi sehingga tidak perlu
tiarap. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, tb'hi,t{s eika tidak,

kami alran meneguk). Maksudnya, kami minum seteguk demi seteguk.

Riwayat ini menggoyahkan kemungkinan di atas.

Y.6 e ii]ir i7 h"jt: (Laki-taki itu memindahkan air di

kebunnya). Maksudnya, membawa air dari satu tempat ke tempat lain
dalam kebunnya supaya merata ke semua tanaman. Setelah empat bab

akan disebutkan melalui jalur lain dengan redaksi, 'i y.g e Jf;" S:
(Dia memindahknn dalam kebun mililorya), tanpa menyebutkan 'air'.
Dalam redaksi lain disebutkan, F.6ir ; "U,ir 

'JlH M"*indahkan air

di kebun). Kemungkinan yang terjadi adalah dia memindatrkan air dari
sumur ke bagian atasnya kemudian dipindahkan lagi ke tempat lain.

*-it dt (f" Arisy). Yaitu kemah yang terbuat dari kayu.

Terkadang terbuat dari pelepah kurma dan dijadikan atap untuk
berlindung, seperti kubah.

gn G |5i (Dituangtran di gelas). Dalam riwayat Ahmad

disebutkan , gi ,;iS |=S:i ga menuanglcan air di gelas).
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'i it*tS'u {t'Jr'j (Kemudian memerah susu dari hewan

piaraannya ke gelas itu). Dalan riwayat Ahmad dan Ibnu Majah

disebutkan, ',:h G crr;.iv * * jio ti 1i;! (dia memerah seelar

kambing, lalu menuangkan air yang berada di wadah [dari laiitJ

semalaman).

&? af f (Kemuaun hki'laki itu minum). Dalam riwayat

Ahmad disebutkan ,'r|t:e Ai *i *V b, e 'riJlrt af t (Nabi SAIY

minum dan memberi minum sahabatnya). Secara zhahir, laki-laki itu

minum sisa Nabi SAW, tetapi dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah

disebutkan, U|l j, gq e 'j 'rA 'i (Kemudian beliau

memberinya minum, lalu dia melaleukan seperti itu untuk sahabatnya)-

Maksudny4 dia memerahkan untuk sahabat Nabi SAW itu dan

menuangkan pula air yang sejak semalam. Inilatr yang lebih kuat.

Al Muhallab berkat4 "Pada hadits ini terdapat keterangan

diperbolehkannya minum air dingin pada hari yang panas. Ia termasuk

bagran nihnat Allah kepada hamba-hamba-Nya. At-Tirmidzi

meriwayatkan dalam hadits Abu Hurairah, yang dinisbatkan kepala

Nabi SAW , :6t'u 4-i:1: ,1lk'er|"ft ,y.t ii *st .il.'*6J-6'J31

V)qt (Pertama yang dihisab pada seorang hamba di hari kiamat;

bulcanlah Alat telah menyehatkan jasmanimu dan memberimu minum

air yang dingtn?).

15. Minuman Halwaa' (Manis) dan Madu

,iF*; a6t J;.r?kt
il sr t:l :$1)

,.\o
J alll c #t G )#;.r|.u:.(L,

i
ai

'
!

I .1..
iL|-*)lh' i,; ,;r'of,t
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Az-Zuhri berkata, "Tidak boleh minum kencing manusia

karena kesulitan yang menimpa, sebab ia adalatr najis. Allatl
berfirman, 'Dihalalkan kepada kamu yang baik-baik'." Ibnu Mas'ud

berkata tentang yang memabukkan, "Sesungguhnya Allah tidak
menjadikan kesembuhan kamu pada apa yang diharamkan atas kamu."

*Ut;:rt:'.:lvti';hr *n*)L *"J *lq G?i
.,f,;tiit:1at'^X *,t'\t

5614. Hisyam mengabarkan padaku, dari bapaknya, dari
Aisyah RA, dia berkat4 "Biasanya Nabi SAW senang halwaa' dan

madu."

Keteransan lfadits:

(Bab Minuman halwaa' dan madu). Dalam riwayat Al
Mustamli disebutkan dengan kata fualwaa' dan selainnya

menyebutkan halwaa. Pelafalannya memang merniliki dua bentuk
yang berbeda. Al Khaththabi berkata" "Ia adalatr minuman yang dibuat
dari madu dan selainnya." Ibnu At-Tin menyebutkan dari Ad-Dawudi,

"Ia adalah naqi' (air rendarnan sesuatu) yang manis. hri pula yang

diindikasikan judul bab yang disebutkan Imam Bukhari, yutu'Minum
Halwaa';' Adapun yang dikatakan Al Khaththabi merupakan

konsekuensi dari 'urf ftebiasaan). Menurut Ibnu Baththal, halwaa'
adalah semua yang manis. Namun, kebiasaan telah menggunakan kata
halwaa'untuk hal-hal manis yang tidak diminum. Sedangkan apa

yang diminum disebut 'magruub' (minuman), naqi' (air rendaman),

dan lain-lain. Adapun yang dia katakan itu tidak mengharuskan

pengkhususan kata halwaa' unfuk sesuatu yang diminum.

'jr; }i,r 1,6,"o+)'tts.,iF!1;1 .,,6' J7. A? Jn-1,U.*lJ,,:,6,
afu, ',JJ'Jrl (Az-Zuhri berkata, "Tidak halal minum air kencing
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manusia karena kesulitan yang terjadi sebab ia adalah najis. Allah

berfirman, 'Dihalalkan bagi kamu yang baik-baik"'). Riwayat ini

dinukil Abdtrrazzaq dengan sanad yang maushul dai Ma'mar, dari

Az-h)bri.Ibnu At-Tin mendudukkannya bahwa Nabi SAW menamai

air kencing sebagai rys (najis), sementara Allah berfirman dalam

surah Al A'raaf ayat 157, u)AY W {*i (Dan Attah

mengharamkan semua yang burak bagi mereka), sementara rys (najis)

termasuk khaba'its (yang buruk). Namun, cara penetapan dalil Az-

Zuhi dapat ditolak oleh pembolehan makan bangkai dalam kondisi

yang sulit, mengingat bangkai juga termasuk rys (najis). Oleh karena

itu, Ibnu Baththal berkata, "Pendapat ahli fikih menyelisihi perkataan

Az-Zvhn. Tingkat tertinggi bagi air kencing dalam hal kenajisan dan

pengharaman sama seperti bangkai, darah, dan daging babi. Namun,

para ulama tidak berbeda pendapat dalam membolehkan memakannya

saat darurat." Sebagian ulama membela pandangan Az-Zuhn dengan

mengemukakan kemungkinan jika dia berpandangan bahwa analogi

tidak masuk dalam rukhs hah (keringanan). Sementara rul<s has h hanya

berkenaan dengan bangkai bukan dalam air kencing. Saya (Ibnu

Hajar) katakan, kemungkinan ini tidak terlalu jauh dari madzhab Az-

Zuhi. Al Baihaqi telatr meriwayatkan dalam kitab Asy-Syu'ab dai
riwayat anak laki-laki saudara Az-Zuhi, dia berkata, "Biasanya Az'
Z,rhi berpuasa hari Asyura' saat bepergian. Dikatakan, 'Engkau biasa

tidak puasa Ramadhan saat safar'. Dia berkata, 'Sesungguhnya Allah

berfirman tentang puasa Ramadhan , -?i 16 
"U;:"; (Diganti pada hari-

hari yang lain), dan hal itu tidak untuk puasa Asyra'." Ibnu At-Tin

berkata, "Bisa dikatakan batrwa bangkai dimakan untuk menahan rasa

lapar, sementara air kencing tidak bisa menghilangkan haus. Apabila

hal ini benar, maka benarlah apa yanag dikatakan A-z-Zu[.ti, karena

tidak ada manfaat dalam meminumnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan,

hal serupa akan disebutkan pada atsar sesudahnya.
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'# i; q €iqrW-i?ttr'o1,ri1lst e :_f;'i; ,16: ebnu
Mas'ud berkata tentang yang memabukkan, ,,Sesungguhnya Allah
tidak menjadikan kesembuhan kamu pada apa yang Dia haramkan
bagi lmmu".). Ibnu At-Tin berkata, "Terjadi perbedaan tentang makna
'salcar'. Dikatakan, ia adalah khamer. Sebagian mengatakan, ia adalah
hal-hal yang boleh diminum seperti naqi'krrma sebelum terasa keras
dan juga seperti cuka. Ada pula yang berkata bahwa ia adalah nabidz
kurma apabila rasanya sudah keras. Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada
tafsir surah An-Nabl sudah disebutkan dari sejumlah ulama bahwa
'sakar'pada firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 67, '+ tj:W
fS G:l f$:, 6amu buat minuman yang memabukknn dan rezebi

yang baik). bahwa ia adalah yang diharamkan, dan rezeki yang baik
adalah yang halal. Ath-Thabarani meriwayatkan melalu Abu Razin
(salah seorang tokoh tabi'in) dia berkata, "Ayat ini turun sebelum
pengharaman khamer." Dinukil pula dari jalur An-Nakha'i sama
sepertinya. Hal serupa diriwayatkan juga dari Al Hasan Al Bashri.
Kemudian dia meriwayatkan melalui jalur Asy-Syabi, dia berkata,
"sakar adalah naqi' (air rendaman) anggur kering -seberum rasanya
berubah menjadi keras- dan cuka." pendapat ini dipilih Ath-Thabari
dan dia mendukungnya, karena ia tidak berkonsekuensi adanya
penghapusan ayat. Berbeda dengan pendapat pertama yang
berkonsekuensi adanya nasakh (penghapusan), padahal tidak ada
penghapusan. Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat mungkin ada
dalam ayat, tetapi dalam atsar dipahami untuk yang memabukkan.
An-Nasa'i telah meriwayatkan melalui sanad-sanad yang shahih dau:i

An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, dan Sa'id bin Jubair, mereka berkata, ,,Sakar

adalah khamer." Mungkin dipadukan bahwa sakar menurut bahasa
Ajam (non-Arab) adalah khamer, sedangkan dalam bahasa Arab
artinya air rendaman sesuafu sebelum rasanya menjadi keras/lruat.
Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat Ath-Thabrani dari eatadah, dia
berkata, "Sakar adalah khamer bangsa Ajam." Atas dasar ini dipahami
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pemyataan Ibnu Mas'ud, "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan

kesembuhan kamu pada apa yang Dia haramkan bagi kamu."

Ibnu At-Tin menukil dari Syaikh Abu Al Hasan, "Jika yang

dimaksud adalah minuman yang memabukkan, maka barangkali telah

hilang 'pertanyaan' yang disebutkan. Namun, jika yang dimaksud

adalah 'sulcr' (mabuk), maka tidak ada kata yang hilang dalam

kalimat." Dia berkata, "Menurut saya, inilah yang dia maksudkan,

karena saya mengira sebagian ahli tafsir mengutip bahwa Ibnu Mas'ud

ditanya tentang berobat dengan sesuatu yang diharamkan, lalu dia

menjawab dengan pemyataan itu." Dalam kitab Fawa'id Ali bin Harb
At-Tha'i dari Sufyan bin Uyainah, dari Manshur, dari Abu Wa'il, dia

berkata, "Seorang laki-laki di antara kami yang biasa dipanggil

Khutsaim bin Al Ada' mengeluhkan penyakit di perutnya yang
disebut shafr, lalu dia diberitahu bahwa obatnya adalah 'sakar' (yang

memabukkan), maka dia mengirim utusan kepada Ibnu Mas'ud untuk

menanyakannya, lalu disebutkan seperti di atas." Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkan dari Jarir, dari Manshur 
-dengan 

sanad yang shahih-
sesuai kriteria syaikhain (Bukhari Muslim). lmam Ahmad

menyebutkan dalam pada pembahaan tentang minuman dan Ath-
Thabarani dalam kitan Al Mu'jam Al Kabir melalui Abu Wa'il sama

sepertinya. Kami riwayatkan dalam Naskah Abu Daud bin Nushair

Ath-Tha'i melalui sanad yang shahih dari Masruq, dia berkata,

"Abdullatr bin Mas'ud berkata, ,t" ttU) e+p Pt VS\il'i.i )
ilrr Lti 4!$ (Jangan kamu memberi

anak-anak kqmu minum khamer, sesungguhnya mereka dilahirkan di
atas fithrah, dan Allah tidak menjadikan kesembuhan kamu pada apa

yang Dia haramkan bagi kamu). Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan

melalui jalur lain dari Ibnu Mas'ud, sama seperti itu. Ia menguatkan

apa yang telah kami katakan tentang penafsiran 'sakar'. Ibnu Ibrahim

Al Harbi meriwayatkan dalam kitab Gharib Al Hadits melalui jalur

ini, dia berkata, "Kami datang kepada Abdullah di Majdarin atau

Mahsabin dan disebutkan kepada mereka sifat-sifat 'sakar", lalu

'#i;q'f,w'w-i
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disebutkan seperti di atas. Jawaban Ibnu Mas'ud memiliki pendukung

lain yang dinukil Abu Ya'la dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban

dari hadits Ummu Salamah, diaberkata, l'g Cq'-#!..J, .1 'c.ir1ar

'W"i3rr lr ,jfi ;$?(i l;i 6 ,i6 b- $t *, *vtrot * C,yn
'# t; q '€;W (Seorang anak perempuanlru menderita sakit,

malra aht membuatkan nabidz untulotya di guci, lalu Nabi SAW masuk

di saat nabidz itu mendidih. Beliau bertanya, "Apa ini?" Alat pun

mengabarkan kepadanya. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah

tidak menjadikan kesembuhan kalian pada apa yang Dia haramknn

bagi kalian'1,). Kemudian Ibnu At-Tin menyebutkan dari Ad-Dawudi,
dia berkata" "Perkataan Ibnu Mas'ud adalah benar, karena Allatl
mengharamkan kfiamer tanpa menyebutkan kondisi darurat, tetapi Dia
memperbolehkan bangkai dan yang sejenisnya saat darurat." Dia juga

berkata, "Ad-Dawudi memaharni bahwa Ibnu Mas'ud berbicara dalam

konteks penggunaan l*ramer saat darurat, tetapi sesungguhnya tidak
demikian, bahkan Ibnu Mas'ud berbicara tentang berobat dengan

l*ramer, dan Nabi melarangny4 sebab seseorang masih merniliki
pilihan berobat dengan obat lain. Berbeda halnya ketika makan

bangkai untuk menegakkan tulang belakang." Demikian juga

pandangan An-Nawawi ketika membedakan antara meminum seteguk

khamer bagi orang tersekat makanan di tenggorokan, dengan berobat

menggunakan khamer. Dia membolehkan bagi yang tersekat makanan

di tenggorokan untuk minum seteguk khamer, dan tidak

memperbolehkannya untuk obat, sebab hilangnya apa yang menyekat

ditenggorokan bisa dipastikan tercapai. Berbeda dengan kesembuhan

yang tidak pasti.

Ath-Thahawi menukil dari Asy-Syaf i, "Tidak boleh

menegakkan tulang belakang karena lapar atau haus dengan minum

thamer, sebab khamer hanya akan menambah lapar dan haus.

Disamping itu, ia bisa menghilangkan akal." Ath-Thahawi

menanggapi, bahwa seandainya khamer tidak dapat menghilangkan
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lapar dan haus, niscaya tidak akan ada pertanyaan tentang itu.

Mengenai pengaruhnya menghilangkan kesadaran, maka pembahasan

ini tidak berkenaan dengan itu. Bahkan ia hanya berkenaan dengan

kadar yang dapat menega}Jcan tulang punggung dan tidak sampai

menghilangkan akal.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, adapun yang tampak bagiku

bahwa Imam Syafit ingin menjelaskan secara rinci persoalan itu.

Seakan-akan dia mengatakan, apabila diminum sedikit, maka tidak

menghilangkan lapar dan tidak pula haus, tetapi jika banyak, maka

akan menghilangkan akal. Tidak mungkin dia membolehkan berobat

dengan apa yang dapat menghilangkan akal, sebab hal itu hanya akan

menejerumuskan ke,pada perkara yang lebih batraya.

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya minum lhamer
untuk pengobatan dan menghilangkan rasa haus. Imam Malik berkat4

"Tidak boleh, karena ia hanya akan menambatr haus. Inilah pendapat

yang lebih kuat dalam madzhab Syaf i. Namtxr, alasan ini
berkonsekuensi batrwa larangan itu khusus bagi yang dibuat dari

sesuatu yang secara tabiatrnya adalah pilB, seperti zabib (ktsmi$

atau anggur. Adapun yang dibuat daxi sesuatu yang dingrn -seperti

sya'ir- maka tidak terlarang." Mengenai berobat dengan khamer, maka

menurut sebagiau mereka batrwa manfaat yang ada dalam khamer

sebelum diharamkan telatr dicabut setelatr diharamkannya berdasarkan

hadits terdatrulu. Disamping itu, pengharamannya adalah pasti,

sementara keberadaannya sebagai obat masih diragukaa bahkan lebih

kuat jika dikatakan ia bukan obat menunrt hadits tersebut.

Kernudian perbedaan ini berkenaan delrgan minuman yang

memabukkan. Minuman yang memabukkan tidak boleh dikonsumsi

sebagai obat, kecuali dalam satu keadaan, yaitu orang yang terpaksa

dihilangkan kesadarannya untuk dipotong salah satu anggota

badannya. Ar-Raf i telah menyebutkan masalah ini sama dengan

perselisihan dalam masalah berobat dengan yang memabukkan.

Sementara An-Nawawi di tempat ini menguatkan pendapat yang
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membolehkan. Namun, hal ini pun hanya diperbolehkan jika ia adalah
jalan untuk menyelamatkan anggota badan lain dan tidak ditemukan
cara lain. Mereka yang memperbolehkan berobat telah menegaskan
yang kedua. Adapun para ulama madzhab Hanafi membolehkan
secara mutlak, karena kondisi danrat telah membolehkan makan
bangkai. Sernentara tidak mungkin ia berubah kepada keadaan yang
menjadikannya halal, maka khamer yang bisa berubatr menjadi cuka
tentu lebih dihalalkan lagi. Dinukil juga dari sebagian ulama madzhab
Maliki, apabila diduga kuat meminum khamer dapat menyelamatkan
seseorang dari kondisi darurat, maka boleh menggunakan khamer,
sebagaimana apabila makanan tersekat di te,nggorokan. Adaprm
pendapat paling shahih dalam madzhab Syafi,i tentang orang yang
tersekat makanan di tenggorokan adalah boleh mengkonsumsi
khamer. Ini bukan termasuk kategori berobat. pada akhir pembahasan

tentang pengobatan akan disebutan keterangan yang menunjukkan
larangan berobat dengan khamer dan ini mendukung pendapat yang
shahih.

. .Selanjutny4 Imam Bukhari me'nyebu&an hadits Aisyah RA,
',#ti)t:jtat 

?- pj * b, }b'rlJrt o€ lBusanya Nabi SAW suka

halwaa' [minuman manisJ dan madu). Ibnu Al Manayyar berkat4
"Dia mernberi judul tentang sesuatu, lalu diikuti dengan lawannya,
sebab dengan lawan, maka sesuatu menjadi jelas, lalu dia kembali
kepada nash yang sesuai judul bab. Mungkin juga maksud dia
mengutip perkataan Az-Z;r;drrri adalah rmtuk mengisyaratkan kepada
firman Allah, 'ofu, '€'Ut @iholatkan bagi kamu yang baik-baik),

balrwa hatwao' dan madu termasuk yang baik-baik dan halal.
sedangkan perkataan Ibnu Mastrd mengisyaratkan firman Allatl
dalam suratr An-Nahl ayat 69, fl.;(r+ il. (Di dalamnya terdapat

obat yang menyemhthlran bagr manusia), maka penyebutannya

sebagai nikmat telatr menunjukkan kehalalannya, karena Allah tidak
menjadikan penyembuhan pada apa yang Dia haramkan.
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Ibnu Al Manayyar berkata, "Dia menyitir dengan ucaparulya,

'minuman halwaa'bahwa ia bukan halwaa' yang dikenal dan biasa

dikonsumsi orang-orang yang bermewah-mewahan saat ini. Hanya

saja ia adalatr manisan yang diminum, baik madu yang dicampur air

atau yang sepertinya." Mungkin juga halwaa' lebih umum dan

mencakup apa yang dibuat, dimakan, dan diminum. Sebagaimana

madu biasa dimakan apabila beku dan terkadang diminum bila cair.

Biasa pula dicampur air dan dilarutkan, lalu diminum. Pada

pembahasan tentang peceraian sudah disebutkan melalui jalur Ali bin

Mishar dari Hisyam bin Urwah 
-sehubungan 

hadits di bab ini-
terdapat tambatram, V, *f S* -* 14 c':Sl'd;, ?:i V i?;t'oyt
'r;* U'P, * lt & (Sesungguhnya seorang perempuan dari kaum

Hafshoh menghadiahkan lcepadanya satu kantong madu, maka Nabi
SAW minum satu tegukan darinya). Hadits ini disebutkan sehubungan

de,ngan kasus magfrafir, maka perkataanny; W b'rft '^!* 6X"
memberinya minum madu). Ada kemungkinan madu ini murni serta

cair dan mungftin juga dicampur. An-Nawawi berkata, "Maksud

halwaa'pada hadits ini adalatr segala sesuatu yang manis. Adapun
penyebutan madu sesudah halwaa' untuk menyitir kelebihan dan

keistimewaannya. Ia terrnasuk menyebut yang khusus sesudah yang

umum. Dalarn hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan

makan makanan lezat sertarezel<r yang baik. Hal ini tidak menafikan

kezuhudan daln muraqabah grcngawasan Allah). Tsrlebih lagi jika
didapatkan secara spontanitas. Al Baihaqi meriwayatkan dalam kitab

Asy-Syu'ab dari Abu Sulaiman Ad-Darani, dia berkata, "Perkataan

Aisyatr, tseliau menyukai halwaa' bukan bermakna hobi dan jiwa

terpaut olehnya sehingga senantiasa berusaha mendapatkarmya seperti

perbuatan orang-orang yang kaya dan mewah. Hanya saja apabila

diberikan kepadanya, maka dia mengambilnya dengan senang hati dan

diketahui bahwa beliau menyukai rasanya. Di sini pula terdapat dalil

tentang bolehnya membuat makanan manis serta makanan cnmpuran.
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16. Minum dalam Keadaan Berdiri

zJt / lo / o I o ll.1 t-cz- s - 4

-*: q-e- dt f-6J>l 015.1 LU .tl
t i.: t*f. ' d :
.i.r; Gfr\ 13$i'*':*

t. 9., t i.o,
r.)-L:r..r o *,

-J.

5615. Dari Abdul Malik bin Maisarah, dari An-Nazzal, dia

berkata, Ali RA datang di pintu Ratrabatr, lalu minum sambil berdiri.
Dia berkata, "Sesungguhnya sebagian orang ada yang tidak suka

minum dalam keadaan berdiri. Sungguh aku melihat Nabi SAW
melakukan sebagaimana kamu melihat aku melakukan."
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5616. Abdul Malik bin Maisarah menceritakan kepada kami,
aku mendengar An-Nazzal bin Sabrah menceritakan dari Ali RA,
sesungguhnya dia shalat Zhuhur, kemudian duduk melayani

kebutuhan manusia di Rahabatr (satu tempat terbuka) di Kufah hingga

tiba waktu shalat Ashar. Kemudian dibawakan air, maka dia minum,

mencuci wajahnya, dan kedua tangannya. Lalu dia menyebutkan

kepalanya dan kedua kakinya. Kemudian dia berdiri dan minum

sisanya dalam keadaan berdiri. Setelah itu berkata, "Sesungguhnya

JL ;b ?nt *>, U ;i :Js Jt?
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"u Qu e't #L?'r ;;'r;r

sebagian orang tidak menyukai minum berdiri dan sesungguhnya Nabi

SAW melakukan seperti yang aku lakukan."

-,; :JG t6 c.t *i-fut*
,?;:)

5617. Dari Asy-Syabi dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Nabi

SAW minum air zamzamdalam keadaan berdiri."

Keteranqan Hadits:

(Bab minum dalam keadaan berdiri). Ibnu Baththal berkata,

"Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab bahwa tidak ada

satu pun hadits shahih dalam pandangannya tentang tidak disukainya

minum dengan berdiri." Namun, pernyataan ini kurang tepat. Bahkan

yang sesuai dengan sikap Imam Bukhari, jika terjadi pertentangan

antarahadits-hadits yang ada, maka dia tidak menetapkan hukumnya.

)t:}t f (Dari An-Nazzal). Pada riwayat kedua disebutkan,

uAku mendengar An-Nazzal bin Sabrah." Riwayatnya telah

disebutkan pula pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur'an dan

selainnya. Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain

dua hadits ini. Mis'ar meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin

Maisarah secara ringkas. Syubah meriwayatkan darinya dan riwayat

itu dinukil Imam Bukhari pada bab di atas. A1 A'masy menyetujui

Syubah dalam meriwayatkan dengan redaksi yang padang. Mis'ar

bersama gurunya dan juga guru daripada gurunya berasal dari suku

Hilal di Kufah. Adapun Abu Nu'aim juga seorang ulama Kufah.

Sedangkan Ali menetap dan meninggal di Kufah. Sanad pertama

adalah orang-orang Kufah.
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V ;t (Ali datang). Pada riwayat berikutnya disebutkan, p
"'* @*i Ali). Dalarn riwayat An-Nasa'i disebutkan, W 4f, 6nt
melihat Ali). Dia mengutip riwayat ini dari Bahz bin Asad, dari
Syu'bah.

*!)t ?6. ulf, gOi pi"tu Rafuabah). Ditambahkan dalam riwayat

Syubah bahwa dia shalat Zhuhur, kemudian duduk melayani
kebutuhan manusia di Ralabatr Kufah. Rahabah adalah tempat yang
luas. Al Jauhari berkata, "Di antara penggunaannya dengan makna
demikian adalah kalimat 'ardh rahbah', xtinya tanah yang luas.
Adapun 'rahabah masjid artinya halaman masjid. Ibnu At-Tin
berkata, "Atas dasar ini, maka dalam hadits ini dibaca ,rabbah,.

Namun, mungkin rafubah Kufah telah menjadi rahbah masjid
sehingga tetap dibacarafuabah. Pandangan inilah yang lebih shahih."

Dia juga berkata, "Adapun kata fuawaa'ij adalah bentuk jarnak
dari kata fuaajah (kebutuhan)." Menurut Al Ashma'i, bentuk jamaknya
adalah fuaajaat dan fuaajj. Ibnu Wallad berkata, ,,Haujaa' adalah

fuaajah bentuk jamaknya adalah fuaajjah atau fuaajalt!, Dia berkata,
"Barangkali kata ltawa'ij adalah perubahan dari kata hawajii sama
seperti kata sawa'i yarrg berasal dari kata sawa,ii. Abu Ubaid Al
Harawi berkata, "Dikatakan, kata dasarnya adalah fuaa'ijah, maka
bentuk jamaknya adalatr fuawa'ij.

:W.G.t f Kemuaran dibawakan air). Dalam Amr bin Marzuq

dari Syubah yang dikutip Al Ismaili disebutkan, :*iOi lnehau
minta dibawakan air wudhu). ArTirmidzi meriwayatkan dari Al
A'masy dari Abdul Malik bin Maisaratr, :6 

',y rt W G.l "j
(Kemudian didatanglmn kepada Ali satu wadah [kendiJ air). Serupa
dengannya dalam riwayat Bahz bin Asad dari Syubah yang dikutip
An-Nasa'i. Demikian juga dalam riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi
dalam Musnadnya dari Syubatr.
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#l {;ii 7\i - ,'-:nr +t ,Pi a.P (Betiau minum dan

mencuci wajahnya serta kedua tangannya, dan disebutknn lrcPalanya
dan kedua trakinya). Dalam riwayat Bahz disebutkann, tS 4 Vt6

*y L?1 p,tt;t +i'd;it lnetiou mengambil satu ceduk tansan

dan mengttsap wajahnya, kedua lengannya, kepalanya, dan kcdua

trakinya). Dalam riwayat Ath-Thayalisi disebutkan, {-r;:t '*,i ,F
*;: l*Y: *'grJy @etiau rnenanci wajahnya dan kedua tangannya,

dan mengusap kepalanya dan kedua kakinya). Se,lupa dengannya

dalam riwayat Amr bin Marzuq yang dikutip Al Ismaili. Disimpulkan

batrwa pada asalnya adalah, "Dm beliau mengusilp kepalanya dan

kedua kakinya." Kemudian Adam ragu tentang redaksinya, lalu

me,ngungkrykan dengan perkatamy4 "Dan beliau meiryebutkan

kepalanya dan kedua kalcinya." Disebutkan dalarn riwayat Al A'masy,

i;?12 pt;, yt.'#t 32,L'tiji&;t {!- ,Pt @etiau menanci

tredua tanganrrya, dan berhtmur'htmur, lalu memasukkan air ke

dalam hidtmg, dan mengusap waiahnya, kedua lengannya, dan

mengusap kepalanya). Dalam riwayat AIi bin Al Ja'd dari Syubalt

yang dili:utip Al Ismaili disebutkan, *;s ,*l;t *i'C4 pettau

mengusap wajahnya, kepalanya, dan kedua kakinya). Kemudian

dalam riwayat Abu Al Walid dari Syubatr disebutkan pencucian dan

pengulangan tiga kali dalam semua anggota wudhu tersebut. Namun,

riwayat iri syadz, menyelisihi semua riwayat murid-murid Syubah.

Secara zhahir, kesalahan itu berasal dari periwayat yang bemama

Ahmad bin Ibrahim Al Wasithi (guru Al Ismaili dalam riwayat ini),

dia dinyatakan lematr oleh Ad-Daruquthni. Sifat yang dia sebutkan itu

adalatr sifat wudhu yang sempruan. Di akhir hadits Ali RA dia

berkata, "Ini adalah wudhu orang yang tidak berhadats", seperti yang

akan dijelaskan.

'M *f pA j 6"*udian beliau berdiri dan minum sisanya).

hilah yang akurat dalam semua riwayat. Adapun yang disebutkan di
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tempat ini adalah minum satu kali sebelum wudhu dan satu kari
sesudah wudhu, tidak saya dapatkan pada selain riwayat Adam.
Adapun maksud perkataannya 'sisanya' adalatr air yang tersisa setelah
digunakan wudhu.

q,6 alJ oFS- rlr; of ,jd j ryemuaian dia berkata,

"Sesungguhnya sebagian orang tidak menyukai minum dalam
keadaan berdiri".). Demikian yang dikutip kebanyakan periwayat.
Seakan-akan maknanya adalatr, sebagian orang tidak menyukai
minum dalam keadaan berdiri. Dalam riwayat Al Kasymihani
disebutkan, 6-, dan riwayat ini lebih jelas. Ath-Thayalisi mengutip

dengan redaksi, 68 ri./-lsi 6ereka minum sambil berdiri).

, .,,Lrb 6 ,y V (Melalairan seperti yang alru lalairan).

Maksudnya, minum dalam keadaan berdiri. Hal ini dinyatakan dengan
tegas oleh Al Ismaili dalam riwayatnya. Dia berkata, y:*i'ilbi at
U* dl G.6 l\eUau minum sisa air wudhunya dalam keadaan

berdiri sebagaimana alru minum). Dalam riwayat Ahmad -dan aku
melihahrya melalui dua jalur lain- disebutk *, a?jt ,kGQt fi * *
io' .J; lt l?3 U-ir'si r64i eVl'oi oi*;t 6 :Jui i:rf:t & of,t
t:+ti q:F-'Ai; ui r*,6 ci.f bg ,*.a q:;ti- *, * (oari Ati bahwa

dia minum dalam keadaan berdiri, lalu dia melihat orang-orang
seakan-akan mengingkarinya, maka dia berkata, ,,Apa yang kalian
lihat dari perbuatanlat minum dalam keadaan berdiri? sungguh aku
telah melihat Rasulullah SAWminum dalam keadaan berdiri. Jika atat
minum dalamkeadaan duduk, maka alat juga telah melihat beliau
minum dalam keadaan duduk). Kemudian dalam riwayat An-Nasa'i
dan Al Ismaili terdapat tarnbatran pada al*rir hadits melalui beberapa
jalur dari Syubah, L;4 d'ri;'h,t t,tij Qni wudhu orang yang tidak

berhadats). Sanad riwayat ini sesuai kriteria Shahih B;u1ttrorr. Begitu
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pula yang tercantum dalam riwayat Al A'masy yang dikutip At-

Tirmidzi.

Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya minum dalam

keadaan berdiri. Namun, ini bertentangan dengan sejumlah hadits

yang sangat tegas melarangrya. Di antaranya riwayat Imam Muslim

aari,trr* t,i .rr!' f h'*j * tt' ,}l,, ,!r bt (Sesungguhnva

Nabi sAW mencegah minum dalam keadaan berdiri). Senada

dengannya dalam riwayatnya dari Abu Sa'id dengan kata, 
"4

(melarang). Hal serupa disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dan dia

nyatakan hasan dari hadits Al Janrd. Begitu pula dalam riyayat Imam

Muslim dari Abu Ghathafan, dari Abu Hurairah, ,*.A fYi U.-iai I
;eili6 ,i.J ,* (Janganlah salah seorang palain minum dalam

ked.aan berdiri, barangsiapa lupa, maka hendaklah ia berusaha

memuntahkannya). Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur lain

--dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban- dari Abu shalih,

darinya, ;ttt-[ CS $, lH ,i$t &- ! lseandainya orang vang

minum berdiri mengetahui [akibatnyaJ, niscaya dia akan berusaha

memuntahkannya). Imam Ahmad meriwayatkan pula melalui jalur

lain dari Abu Hurairatr , ,'$ :lrii 6r.t3 r{l*: ,sft *i # hr j1" 
^f

"?'$ i;',r;i af 'ti,i6 .i ,jd r'xir t*i a-F-bi lfi ,jti tu;J- 'i6
i,rlpt ,lq (Sesungguhnya beliau SAW metihat seseorang minum

berdiri, maka beliau bersabda, "Muntalmnlah." Orang itu berkata,

"Kenapa?" Beliau bersabda, "Apaknh engkau suka anak lcucing

minum bersamamu?" Orang itu berkata, "Tidak'" Beliau bersabda,

uTelah minum bersamamu yang lebih buruk daripada anak lcucing,

yaitu syetan,,.). laberasal dari riwayat Syubah dari Abu Ziyad Ath-

Thahhan -maula A1 Hasan bin Ali-dari Al Hasan bin Ali. Abu Ziyad

tidak diketahui namanya, tetapi dinyatakan tsiqah (terpercaya) oleh

Yahya bin Ma'in. Imam Muslim meriwayatkan dari jalur.Qatadrl, dT
Arr;, 

'g',1 
r;iii iiui iri ,6li ;r'), u. ;;'ut ,#'&i * t' *l; .,fr Li
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lii ?i '!ri 
'i6 r,1itd (Sesungguhnya Nabi SAW melarang

seseorang minum dalam keadaan berdiri. Qatadah berkata, "Kami
berlrata kepada Anas, 'Bagaimana dengan makan?"' Dia berkata, 'Itu
lebih buruk dan lebih keji.'). Dikatakan, makan dikatakan lebih buruk,
karena waktunya lebih lama daripada minum.

Al Maziri berkata, "Orang-orang berbeda dalam masalah ini.
Mayoritas ulama membolehkannya, tetapi sebagian tidak
menyukainya (makruh). Sebagian syaikh kami berkata, 'Barangkali
larangan itu berkaitan dengan orang yang membawakan air minum
untuk sahabat-sahabafirya, lalu dia segera meminumnya sanrbil berdiri
sebelum mereka untuk memonopoli. Ini keluar dari ketentuan pemberi

minum suatu kaum adalah yang paling akhir minum di antara

mereka'." Dia berkata, "Di samping itu, perintatr unfuk memuntahkan
minuman itu pada hadits Abu Hurairah, maka para ulama tidak
berbeda bahwa seseorang tidak harus memuntahkan." Dia berkata,

"Sebagian syaikh berkata, ?andangan lebih kuat batrwa riwayat
tersebut hanya sampai kepada Abu Hurairah'." Dia juga berkata,

"Hadits Anas mencakup pula masalah makan. Sementara tidak ada
perbedaan tentang bolehnya makan sambil berdiri." Dia melanjutkan,

"Adapun yang tampak bagiku, hadits-hadits tentang beliau minum
dalam keadaan berdiri menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan,

sedangkan hadits-hadits yang melarang dipahami dalam konteks

istihbab (disukai) dan anjuran kepada yang lebih utama dan sempurna.

Atau minum berdiri dapat mendatangkan mudharat sehingga Nabi
SAW mengingkarinya. Namun, beliau SAW melakukannya karena

merasa irman dari mudharat tersebut. Kepada kemungkinan kedua ini
dipahami sabdanya, 'Barangsiapa lupa, maka hendaklah dia
memuntahkannya', dimana cara minum tersebut menimbulkan
penyakit dan obatrya adalatr memuntatrkannya. Hal ini dikuatkan oleh

perkataan An-Nakha'i, 'Hanya saja beliau melarang perbuatan itu,
karena penyakit perut'. "
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Iyadh berkata, "Imam Malik dan Bukhari tidak meriwayatkan

hadits-hadits yang melarang minum sambil berdiri. Namun, Imam

Muslim meriwayatkannya dari Qatadah,' dari Anas, dan dari

riwayatnya dinukil pula dari Abu Isa dari Abu Sa'id, tetapi lafazhnya

tidak tegas menunjukkan mendengar langsung. Sementara Syubah

menjaga jarak terhadap hadits-hadits Qatadah yang tidak ditegaskan

batrwa dia mendengar langsung. Apalagr dalam hal ini Abu Isa tidak

masyhur. Kontroversi keterangan Qatadah dalam riwayat itu termasuk

perkara yang menjadi cacat baginya. Terlebih lagi ia bertentangan

dengan hadits-hadits lain dan para imam. Mengenai hadits Abu

Hurairah, maka dalam sanadnya terdapat Umar bin Hamzah-

Periwayat ini tidak bisa diterima jika menyelisihi periwayat-periwayat

seperti yang menyelisihinya di tempat ini. Pendapat yang shahih

adalah bahwa riwayat irlr mauquf(tidak sampai kepada Nabi SAW)."

An-Nawawi berkata, "Hadits-hadits ini cukup rumit maknanya

bagi sebagian ulama hingga mereka mengatakan pendapat-pendapat

yang batil. Lebih dari itu, mereka bahkan melemahkan sebagiannya.

Namun, tidak ada alasan untuk menyebarkan kesalahan. Dalarrl hadits-

hadits itu tidak ada kemusykilan dan tidak ada juga yang lemah.

Bahkan larangan tentang itu dipatrami dalam konteks tanzih (anjuran

untuk meninggalkan yang tidak baik). Adapun perbuatan beliau SAW

minum dalam keadaan berdiri menerangkan bahwa hal itu

perbolehkan. Barangsiapa berpendapat telah terjadi nasakh

(penghapusan) atau selainnya dalam hal ini, maka dia salah, sebab

nasakh tidak dijadikan alasan selama masih bisa dikompromikan dan

dapat diketahui mana yang lebih dahulu. Adapun perbuatan Nabi

SAW menjelaskan bahwa hal itu diperbolehkan, dan tidak malcruh

bagi beliau, sebab terkadang beliau melakukan sesuatu sekali atau

beberapa kali, lalu berkesinambungan mengerjakan yang lebih utama.

Adapun perintah memuntahkan minuman yang diminum sambil

berdiri dipahami dalam konteks istihbab (disukai). Artinya, disukai

bagr yang minum sambil berdiri agar memuntahkan minumannya
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berdasarkan hadits yang shahih dan tegas ini. Suatu perintah bila tidak
mungkin dipahami dalam kontek wajib maka dipahami sebagai

perintalr yang bersifat mustahab (disukai).

Mengenai perkataan Iyadh, 'Tidak ada perbedaan di antara

ulama bahwa seseorang yang minum berdiri tidak diharuskan

memuntahkan minumannya', sebagai isyarat darinya tentang lemahnya

hadits ini. Adanya ulama yang tidak mewajibkan untuk memuntahkan

minuman yang telah diminum sambil berdiri tidak menghalangi

balrwa perbuatan itu dianggap mustahaD (disukai). Oleh karena itu,
tidak benar orang yang meneklaim adanya ijma'batrwa perbuatan ini
tidak mustahab. Bagumana sunnah yang shahih ditinggalkan hanya

karena dugaan, klaim, dan pernyataan tidak berdasar?" Sebenamya
pendapat Iyadh tidak menyinggung hukum istihbab (disukai). Balrkan

dia menukil pernyataan itu dari Al Maziri seperti atelatr disebutkan.

Argumentasi Iyadh yang melematrkan hadits itu tidak mendapat

tanggapan memuaskan dari An-Nawawi. Tentang argumentasinya
yang melemahkan hadits Anas karena Qatadah meriwayatkannya
tanpa menegaskan dia mendengar langsung, sementara Qatadah
adalah seorang mudallis (periwayat yang menyamarkan riwayat),
maka dijawab bahwa Qatadah telah menegaskan sendiri pada sanad

itu bahwa dia mendengar langsung dari Anas, sebab di dalamnya

dikatakan, "Kami berkata kepada Anas, 'Bagaimana dengan makan?"'

Sementara alasannya melematrkan hadits Abu Sa'id karena Abu Isa

tidak masyhur. Ini adalah perkataan yang telah dikemukakan lebih

dahulu oleh Ibnu Madini, yang sebelumnya dia telah menyatakan

bahwa tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Anas selain

Qatadah. Namun, dia telatr dinyatakan tsiqah oleh Ath-Thabari dan

Ibnu Hibban. Periwayat dengan status seperti ini boleh disebutkan

sebagai pendukung. Klaimnya bahwa hadits ini bertentangan tidak

dapat diterima, karena Qatadatr memiliki dua sanad, sementara dia

seorang hafizh. Kemudian pendapatrya yang melemahkan hadits Abu
Hurairah dengan alasan Amr bin Hamzah diperselisihkan statusnya,
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maka sesungguhnya yang seperti ini juga diriwayatkan Imam Muslim

sebagai pendukung. Sementara dalam riwayat ini dia diikuti Al
A'masy dalam meriwayatkan dari Abu Shalih, dari Abu Hurairatr

seperti saya sebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.

Hadits ini dengan seluruh jalur periwayatannya adalah shahih.

Imam An-Nawawi --dan diikuti Syaikh kami dalam kitab

Syarh At-Tirmidzi- berkata, "Sabda beliau, 'Barangsiapa lupa' tidak
memiliki makna implisit, bahkan hal seperti itu lebih disukai bagi

yang sengaja. Dikhususkannya untuk orang lupa, karena seorang

mukrnin umwnnya tidak melakukan yang demikian setelah ada

larangan, kecuali karena lupa." Saya (Ibnu Hajar), terkadang kata

nisyaan (lupa) digunakan dengan maksud 'meninggalkan'. Dengan

demikian, mencakup lupa dan sengaja. Seakan-akan dikatakan bahwa

barangsiapa yang tidak berpegang kepada perintah, dan minum sambil

berdiri, maka hendaklah memuntahkannya.

Al Qurthubi berkata di kitab Al MuJhim. "Tidak ada seorang

pun yang berpandangan bahwa larangan di tempat ini dalam konteks

tahrim (pengharaman), meskipun selaras dengan kaidah-kaidah dasar

madzhab Azh-Zhahiri." Namun, pernyataan ini disanggah, karena

Ibnu Hazm (salah seorang madzhab Azh-Zhahiri) menegaskan bahwa

hukumnya adalah haram. Adapun mereka yang tidak mengharamkan,

berpegang kepada hadits Ali yang disebutkan pada bab ini. At-

Tirmidzi juga menshahihkan hadits Ibnu Umar , )r,t # * FU g

il'it:'q:;tt: ,\F;.7i ci;t *i *v ?*t ,* |t (Kami matran di masa

Rasulullah SAW sementara kami berjalan, dan kami minum

sementara kami berdiry'. Sehubungan dengan ini diriwayatkan pula

dari Sa'ad bin Abi Waqqash yang dinukil At-Tirmidzi, dan dari

Abdullah bin Unais yang dinukil Ath-Thabarani, dan dari Anas

dinukil Al Bazzar dan Atsram, dan dari Amr bin Syu'aib dari

bapaknya dari kakeknya yang dinukil Ibnu Abi Hatim, dan dari

Kabsyah, dia berkata , ziiiT y.j.'u a-# '*} # ht ,* ,;t Se '*bs
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(Alat masuk kepada Nabi SAW, lalu beliau minum dari wadah yang

tergantung). Hadits ini diriwayatkan At-Tirmidzi dan dia menyatakan

shahih. Serupa dengannya diriwayatkan dari Kultsum sebagaimana

diriwayatkan Abu Musa melalui sanad yang hasan. Minum dalam

keadaan berdiri dilalrukan juga oleh Umar seperti diriwayatkan Ath-

Thabari. Dalam kitab Al Muwaththa' disebutkan, "Sesungguhnya

IJmar, Utsman, dan Ali biasa minum dalamkeadaan berdiri, sementara

Sa'ad dan Aisyah menganggap bahwa hal itu diperbolehkan.

Keringanan dalam masalah ini disebutkan juga dari sekelompok ulama

tabi'in."

Para ulama menyikapi persoalan ini dengan beberapa cara:

Pertama, tarjih (menguatkan salah satunya). Hadits-hadits

yang membolehkan minum dalam keadaan berdiri lebih kuat

dibandingkan yang melarang. Ini adalah teori yang ditempuh Abu

Bakar Al Atsram. Dia berkat4 "Sanad hadits Anas 
-yang 

melarang

minum dalam keadaan berdiri- adalah baik tetapi telah disebutkan

darinya keterangan yang menyelisihinya (yang membolehkannya)."

Dia berkata, "Keberadaan jalur riwayat yang melarang lebih akurat

daripada yang membolehkannya tidak berkonsekuensi batrwa riwayat

yang menyelisihinya tidak lebih kuat, sebab periwayat yang akurat

terkadang meriwayatkan sesuatu yang berbeda dengan periwayat yang

lebih rendah darinya, tetapi riwayat periwayat yang lebih rendah ini

dinyatakan lebih unggul. Sungguh Nafi' terkadang dinyatakan lebih

unggul daripada Salim pada sebagian hadits dari Ibnu Umar,

sementara Salim lebih diutamakan daripada Nafi' dari segi akurasi

riwayat. Begitu pula Syarik diunggulkan daripada Ats-Tsauri pada dua

hadits, padahal Ats-Tsauri lebih didahulukan darinya dalam penilaian

hadits secara global." Kemudian dia mengutip melalui sanadnya dai
Abu Hurairah, dia berkata, 'Tidak mengapa minum dalam keadaan

berdiri.' Al Atsram berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa riwayat

darinya yang melarang minum dalamkeadaan berdiri tidak akurat.

Seandainya tidak demikian, tentu dia tidak akan mengatakan tidak
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mengapa dengannya." Dia juga berkata, "Perkara lain yang

menunjukkan lemahnya hadits-hadits yang melarang minum dalam

kedaan berdiri adalatr kesepakatan ulama bahwa tidak ada keharusan

bagi orang yang minum dalam keadaan berdiri untuk memuntahkan

minumannya."

Kedua, klaim adanya nasakh (penghapusan). Inilah yang

menjadi kecenderungan Al Atsram dan Ibnu Syahin. Keduanya

menetapkan hadits-hadits yang melarangan 
-kalau 

pun dikatakan

akurat- telah dihapus oleh hadits-hadits yang membolehkan

berdasarkan pengamalan para Khulafa Ar-Rasyidin dan mayoritas

salrabat serta tabi'in yalg membolehkan. Namun, Ibnu Hazm

membalikkan masalah ini dengan mengklaim bahwa hadits-hadits

yang membolehkan telah dihapus oleh hadits-hadits yang melarang.

Alasarurya, bahwa hukum mubah (boleh) itu sesuai dengan hukum

asal. Sementara hadits-hadits yang melarang ditetapkan berdasarkan

hukum syara'. Barangsiapa yang berpendapat adanya pembolehan

setelah ada larangan, maka hendaklah mengemukakan bukti dan dalil.

Sesungguhnya nasakh (penghapusan) tidak bisa ditetapkan

berdasarkan kemungkinan. Sebagian ulama menjawab bahwa hadits-

hadits yang membolehkan disebutkan lebih akhir berdasarkan

perbuatan beliau SAW saat haji Wada', sebagaimana akan disebutkan

juga di bab ini dari hadits Ibnu Abbas. Apabila perbuatan ini lebih

akhir dari beliau SAW, maka ia menunjukkan pembolehan, lalu

diperkuat lagi oleh perbuatan Khulafa' Ar-Rasyidin sesudatrnya.

Ketiga, menyatukan kedua riwayat dengan melalrukan

penakwilan. Abu Al Faraj Ats-Tsaqafi berkata, "Maksud berdiri di sini

adalah berjalan. Dikatakan, 'qaama fil amf (berdiri dalam suatu

urusan), artinya berjalan padanya. Begitu pula perkataan,'qumtu fil
amr', artinya aku melakukan urusan ini dan menunaikarurya. Di

antaranya firman Allah dalam surah Aali Imraan ayat75, *'$i V 6t

q'6 (Kecuali jika kamu menagihnya), maksudnya, terus-menerus
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berjalan melakukannya. Ath-Thahawi mengemukakan pendapat yang

lain. Dia memahami larangan itu untuk mereka yang tidak membaca

'basmalall ketika minum. Namun, meskipun pendapat ini selamat

pada sebagianlafazh hadits namun tidak selamat pada yang selainnya.

Sebagian lagi menggabungkan dengan cara memahami hadits-hadits

larangan dalam konteks malcrah (tidak disukai) dan hadits-hadits yang

membolehkan dalam konteks mubah (boleh). Inilah cara yang

ditempuh Al Khaththabi, Ibnu Baththal, dan lainnya. Ini merupakan

cara yang paling bagus, lebih selamat, dan lebih terhindar dari

kritikan. Hal ini juga disinyalir oleh Al Atsram di akhir
pembahasannya. Dia berkata, "Jika terbukti perbuatan ini makruh,

maka dipahami sebagai bimbingan dan pengajaran adab bukan

pengharaman." Demikian yang ditandaskan Ath-Thabari bahwa

sekiranya hal itu diperbolehkan kemudian diharamkan atau dahulunya

haram kemudian diperbolehkan, tentu Nabi SAW akan

menerangkannya. Ketika riwayat-riwayat tentang itu saling

bertentangan, maka kami menggabungkan dengan cara ini." Sebagian

mengatakan bahwa larangan tersebut ditinjau dari segi kesehatan,

karena khawatir akan menimbulkan mudharat. Minum sambil duduk
lebih memungkinkan terhindar dari tersedak dan jauh dari rasa sakit
yang bisa timbul pada hati atau tenggorokan. Sementara semua ini
sangat rawan terjadi bagi yang minum sambil berdiri.

Pelaiaran vang dapat diambil

1. Jika orang yang berilmu melihat orang-orang menjauhi

sesuafu, sementara dia mengetahui bahwa hal ifu
diperbolehkan, maka hendaklah segera memberitahukan yang

benar kepada mereka, karena dikhawatirkan jika kondisi
seperti itu berlangsung lama, maka orang-orang akan

menyangka bahwa ia haram. Manakala ada kekhawatiran

seperti ini, maka seorang alim harus segera memberitahukan
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hukumnya meskipun tidak ditanya. Apabila ditanya, maka

lebih ditekankan untuk memberitatrukannya.

2. Apabila ada suatu perbuatan yang tidak disukai dari seseorang,

maka tidak boleh disebut namanya, batrkan narna s.tmarannya,

sebagaimana yang biasa dilakukan Rasulullah SAW.

Pada sanad hadits terakhir di bab ini Imam Bulfiari berkata,

"Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Suffan menceritakan kepada

kami, dari Ashim Al Ahwal, dai Asy-Syabi, dari Ibnu Abbas." Al
Karmani berkat4 "Al Kullabadzi menyebutkan batrwa Abu Nu'aim

mendengar dari Sufyan Ats-Tsauri dan dari SuSan bin Uyainah,

masing-masing dari keduanya meriwayatkan dari Ashim Al Ahwal.
Keduanya sama-sama memiliki kemungkinan sebagai ofirng yang

disebut sebagai 'Suffan' dalam sanad ini. Saya (Ibnu Hajar) katakan,

kedua kemungkinan ini tidak berada pada tingkat yang sirma, karena

Abu Nu'aim masyhur meriwayatkan dari Ats-Tsauri dan dikenal lama

menyertainya, sementara riwayatnya dari Ibnu Uyainah relatif sedikit.

Jika dia menyebutkan nama syaikhnya tanpa mengaitkan dengan

sesuatu, maka dipatrami sebagai syaik*r yang paling lama ditemaninya.

Oleh karena itu, Al Mizzi menegaskan dalam trtab Al Athraf bahwa

Sufuan yang dimaksud pada sanad ini adalah Ats-Tsauri. Kaidatr ini
berlaku di kalangan ahli hadits dalam masalah serupa. Al Khathib

bahkan memiliki tulisan terse,ndiri berkenaan dengannya yang diberi
judul Al Mulonil Libayan Al Muhmil. Hadits ini telatr diriwayatkan

pula oleh Sufyan bin Uyainah dari Ashim Al Ahwal sebagaimana

dikutip Imam Ahmad. Demikian juga dikutip Imam Muslim dari

riwayat Ibnu Uyainah. Kemudian Imam Ahmad mengutip pula dari

jalur lain dari SuSan Ats-Tsauri dari Ashim Al Ahwal. Namun,

riwayat Abu Nu'aim terhadap hadits ini berasal dari Ats-Tsauri seperti

yang dijelaskan.

{fi'u w;6 pt *v \, e',}t q} (Nabi sAW minum air

zamzam dalam keadaan berdiri). Dalam riwayat Ibnu Majatr melalui
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jalur lain dari Ashim sehubungan hadits ini disebutkan, "Dia -Ashim-
berkata: Aku menyebutkan hal itu kepada Ikrimah, maka dia
bersumpah bahwa sesungguhnya Nabi sAw saat itu sedang berada di
atas hewan." Penjelasan tentang itu sudah disebutkan pada
pembahasan tentang haji. Abu Daud meriwayatkan melalui jalur lain
dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, j ,f sb Jb *t # trtt * ,oxr iti

,*t ,*l *r? 'ri,;.'attli (Sesungguhnya Nabi SAW thawaf di atas

ontanya, kemudian beliau mengistrahatkan ontanya setelah thawaf,
lalu shalat dua rakaat). Barungkali saat itu beriau sAw minum air
zarnzam sebelum kembali menaiki ontanya untuk keluar menuju
Shafa. Bahkan inilah yang harus dijadikan pegangan, karena landasan
Ikrimah mengingkari keberadaan beliau SAw minum sambil berdiri
hanyalah riwayat yang ada padanya bahwa Nabi SAW thawaf di atas
ontanya dan keluar menuju Shafa, lalu sa'i dalam kondisi demikian.
Namun, mesti diselingi dua rakaat thawaf dan telah diketahui bahwa
beliau SAW mengerjakannya di atas tanatr, maka apa yang
menghalangi jika saat turun itu beliau sAw minum air zamzam
sambil berdiri seperti yang dinukil Asy-Syabi dari Ibnu Abbas RA.

17. Orang yang Minum Ketika Berada di atas Ontanya

'.J-,'ri 6t *rJt d ,Wit'*GnV t*,.qt, ;r,l
o, io. o.t.,

atG-r t f
ll o . ...
?t,f dV

, ,"

C-, P)
JI(Jr

oJ*r ii; ii,r *: StIJ L:.
,. 1-'.

.Ar.JiC

5618. Dari Umair maula
Al Harits, "Sesungguhnya

,i; * F orl 6'its;1;t;
Ibnu Abbas, dari Ummu Al Fadhl

dia mengirim satu wadah (gelas)binti
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bersisi susu kepada Nabi SAW ketika beliau sedang wukuf sore hari

Arafah. Beliau mengambil dengan tangannya, lalu meminumnya."

Malik menambahkan dari An-Nadhr, "Di atas ontanya."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang minum ketika berada di atas ontanya).Ibnu
Al Arabi berkata, "Ini tidak menjadi dalil tentang bolehnya minum

sambil berdiri, karena orang yang berada di atas kendaraan dalam

posisi duduk bukan berdiri." Tampaknya Imam Bukfiari bermaksud

menjelaskan hukum kondisi ini. Apakah ia masuk dalam cakupan

larangan atau tidak? Kemudian sikap dia menyebutkan hadits tentang

perbuatan beliau SAW menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan dan

tidak termasuk yang dilarang. Seakan-akan dia mengisyaratkan

kepada apa yang dikatakan Ikrimah bahwa maksud perkataan Ibnu

Abbas yang dikutip Asy-Sya'bi di bab terdahulu bahwa Nabi SAW
minum dalam keadaam berdiri, adalah saat beliau sedang menunggang

hewan. Orang yang menunggang hewan mirip dengan orang yang

berdiri dan menyerupai orang yang duduk jika dilihat dari posisinya di

atas hewan tunggangan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Malik bin
Ismail, dari Abdul Aziz bin Abi Salamah, dari Abu An-Nadhr, dari

Umair maula Ibnu Abbas, dari Ummu Al Fadhl binti Al Harits. Malik
bin Ismail adalah Abu Ghassan An-Nahdi Al Kufi, salah seorang

pemuka para syaikh Imam Bukhari. Imam Malik yang maksud dalam

kalimat, "Imam Malik menambahkan..." adalah anak daripada Anas.

Maksudnya, Malik mendukung Abdul Aziz bin Abu Salamah dalam

mengutip hadits ini dari Abu An-Nadhr, dan dia berkata dalam

riwayatnya, "Beliau minum saat berada di atas ontanya." Riwayat ini
sudah disebutkan secara lengkap pada pembahasan tentang puasa

di sertai p enj elasarurya.
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18. Bagian Kanan lebih Didahulukan ketika Memberi Minum

,.
,;-,t *:
e!. ..:
t'qf

*?rt & 
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J;r'oi A\t *",, #,6 ;. -:t V
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5619. Dari Anas bin Malik RA, sesungguhnya Rasulullatr

SAW diberi susu yang telatr dicampur air, dan di bagian kanannya ada

seorang Arab badui dan di bagian kirinya ada Abu Bakar. Beliau
minum kemudian memberikan kepada orang Arab badui dan berkata,

"Bagian kanan, lalu bagian kanan."

Keteransan Iladits:

(Bagian knnan lebih didahulukan ketil@ memberi minum).

Disebutkan hadits Anas pada bab "Minum Susu" dan kandungannya

sudah disebutkan di tempat itu. Isma'il yang disebutkan dalam sanad

hadits ini adalatr Ibnu Abi Uwais. Demikian juga dalam hadits di bab

sesudahnya. Maksud "Bagian kanan, lalu bagian kanan", adalah

mendatrulukan atau mengutamkan orang yang berada di bagian kanan

orang yang minum, kemudian yang berada di bagian kanan orang
kedua, dan seterusnya. Menurut jumhur, hal ini lebih disukai.

Sementara menurut Ibnu Hazm, hukumnya wajib. Sedangkan kalimat
pada judul bab "saat memberi minum", mencakup air dan minuman-
minuman lain. Tetapi dinukil dari Malik bahwa dia mengkhususkan

air. Ibnu Abdil Barr berkata, "Pemyataan ini tidak benar dinukil dari
Malik." Sementara Iyadh berkata, "Mungkin, sunnah menyatakan

secara tekstual berkenaan dengan air. Sedangkan mendahulukan orang

bagian kanan ketika minum selain air ditetapkan berdasarkan analogi."
Ibnu Al Arabi berkata, "Seakan-akan dikhususkannya air dalam hal

itu, karena ada pendapat yang mengatakan bahwa air itu tidak
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dimiliki. Berbeda dengan minuman-minuman lainnya." Atas dasar ini,
maka terjadi perbedaan apakatr hukum riba berlaku padanya, dan

apakah seseorang dipotong tangannya karena mencurinya?

Selain ifu, makna zhahir, "saat memberi minum" tidak berlaku

pada makan. Namun, disebutkan dalam hadits Anas keterangan yang

menyelisihinya sebagaimana yang akan disebutkan.

19. Apakah Seseorang ketika Minum Minta Izin kepada Orang

yang Ada Di Bagian Kanannya Untuk Memberikannya Kepada

Orang yang Lebih Tua

it Jr-, Ll A ?nr ue, *-- i F" * )6-: ,/. tiG ,;j e
nUb y-,rt- +a;" 7t4, ef Pt #\t,)*
'i:dir Jui t,,t't^ '&Ll tf J, iiH 'r)d! iw -Lt;i\t ert;-
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5620. Dari Abu Hazim bin Dinar, dari Sahal bin Sa'ad RA,

sesungguhnya Rasulullah SAW dibawakan minuman dan beliau pun

meminumnya, sementara di bagian kanannya ada seorang pemuda dan

di bagian kirinya ada orang-orang tua. Beliau SAW bersabda kepada

pemuda itu, "Apakah engkau mengizinlcan kepadalu untuk

memberikan kepada merelca?" Pemuda itu berkata, uDemi Allah watrai

Rasulullah, aku tidak akan mengutamakan seorang pun daripada

engkau pada bagianku." Dia berkata, "Maka Rasulullah SAW

meletakkan minuman itu di tangan pemuda tersebut."
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Keteransan Hadits:

(Bab apakah seseorang ketika minum minta izin kepada orang
yang ada di bagian kanannya untuk memberikannya kepada orang
yang lebih tua). Seakan-akan Imam Bukhari tidak menetapkan hukum
masalah ini, karena termasuk peristiwa individu sehingga

dimungkinan hanya khusus untuk orang tertentu, dan hukumnya tidak
berlaku untuk semua orang yang mengalami hal serupa.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad mengenai

hal itu dan telah disebutkan pada awal pembahasan tentang minuman.

Di dalamnya terdapat keterangan nama pemuda yang dimaksud dan

orang-orang tua tersebut.

d,Lthi @pakah engkau memberi izin kepadala). Dalarnhadits

Anas tidak disebutkan bahwa beliau minta izin kepada orang Arab
badui yang berada di bagian kanannya. An-Nawawi dan selainnya
menjawab bahwa hal itu disebabkan pemuda tersebut adalah anak
pamarurya, maka beliau ingin membujuknya. Apalagi orang-orang
yang berada di sebelah kiri masih termasuk kerabat pemuda itu juga.

Meskipun demikian, beliau menyenangkan hatinya dengan meminta
iziwtya sekaligus menjelaskan sunnah mendahulukan bagian kanan
meskipun keutamaannya tidak lebih tinggi daripada orang yang ada di
bagian kiri. Dalam hadits Ibnu Abbas sehubungan kisah ini disebutkan

bahwa Nabi SAW bersikap lemah-lembut kepadanya seraya bersabda,

$.e \'o}T * lr;: ,U bTt 6rn m itu adatah hatonu, tetapi jika

engkau mau aku mengutamakan Khalid). Demikian juga dalam kitab-
kitab As-Sunan. Dalam lafazh riwayat Ahmad disebutkan, 4 "oli

'efr,b y.'crji llitca engkau mau, aku mengutamakan pamanmu). Hanya

saja orang itu disebut sebagai paman si pemuda, karena usianya yang

lebih tua. Barangkali usia Khalid hampir sama dengan usia Al Abbas.

Meskipun dari sisi lain termasuk rekan sejawatnya, karena masih

termasuk anak laki-laki bibinya. Adapun Khalid, meskipun memiliki

FATI{UL BAARI _ 579



kepemimpinan yang diakui serta kemuliaan di masa jahiliyah, tetapi

dia masuk Islam lebih akhir. Oleh karena itu, Nabi SAW minta izin
kepada pemuda itu untuk mendahulukannya. Berbeda halnya dengan

Abu Bakar yang telah mantap dalam Islam serta lebih awal

memeluknya sehingga apapun yang dilakukan Nabi SAW terhadapnya

tidak berpengaruh kepadanya. Itulah sebabnya Nabi SAW tidak minta

izin kepada orang Arab badui itu untuk mendahulukan Abu Bakar.

Barangkali Nabi SAW juga khawatir jika minta izin, maka orang Arab

badui itu menyangka akan memalingkan minuman darinya kepada

orang-orang yang hadir setelatr giliran Abu Bakar. Bisa saja timbul
sesuatu dalam hatinya dikarenakan kondisinya yang baru saja masuk

Islam, maka Rasulullah SAW ingin membujuknya. Tidak tertutup

kemungkinan orang Arab badui itu termasuk pembesar kaumnya.

Oleh karena itu, dia duduk di sebelatr kanan Nabi SAW dan beliau
pun menyetujuinya.

Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa sunnah dalam

minum di tempat umum adalatr mendahulukan bagian kanan.

Mendahulukan orang yang berada di bagian kanan bukan karena

kedudukan orang itu, tapi karena keutamaan yang kanan. Saya telah

mengutip perkataan Al Khaththabi tentang ini pada tiga bab yang lalu.
Hadits Sahal ini dan hadits Anas di bab sebelumnya tampak

bertentangan dengan hadits Sahal bin Abi Khaitsamah berikut dalam

pembatrasan tentang qasamah, "Berikan kepada yang tua... berikan

kepada yang tua..." Begitu pula telah disebutkan pada pembahasan

tentang bersuci hadits Ibnu Umar tentang perintah memberikan siwak

kepada yang lebih tua. Lebih khusus daripada itu hadits Ibnu Abbas

yang diriwayatkan Abu Ya'la melalui sanad yang kuat, dia berkata,

.u, ttiu.r, iJa ,!-, ,it, pi # 1o' ,p lt l?,, o€ qroronyo

Rasulullah SAW apabila memberi minum, maka beliau bersabda,

'Mulailah dari yang lebih tua".). Oleh karena itu, dapat disatukan

batrwa hadits-hadits ini dipatrami untuk kondisi dimana semuanya

dalam keadaan duduk, baik di hadapan pemimpin atau di sebelatr
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kirinya, atau di belakangnya, atau di saat tidak ada pemimpin.

Kondisi-kondisi ini dikhususkan dari konteks umum mendahulukan

yang kanan, atau perintah memulai dari yang lebih tua apabila

sebagian duduk di bagian kanan pemimpin dan sebagian lagi duduk di

bagian kirinya. Pada kondisi demikian, didahulukan yang lebih muda

dari yang lebih tua, dan orang yang rendah keutamaannya atas yang

lebih tinggi keutamaanya. Dari sini diketahui pula bahwa orang yang

berada di bagian kanan tidak menjadi lebih utama hanya dengan

sekadar duduk di sebelatr kanan, tetapi karena tempat itu adalah

bagian kanan pemimpin, maka keutamaan yang didapatkannya berasal

dari orang yang lebih utama.

Ibnu Al Manayyar berkat4 "Mengutamakan yang kanan

adalah berdasarkan syara', sementara mengutamakan yang kiri adalah

tabiat, tetapi mengutamakan yang kanan termasuk ta'abbud (memiliki

nilai ibadah). Disimpulkan pula dari hadits tersebut batrwa apabila

terjadi pertentangan antara keutamaan pelaku dan keutamaan

tugaslkewajiban, maka yang dijadikan dasar adalah keutamaan

tugaslkewajiban. Sebagaimana apabila ada dua jenazah; laki-laki dan

perempuan, sementara wali jenazah perempuan lebih utama daripada

wali jenazah laki-laki, maka yang didahulukan adalah wali jenazah

laki-laki, karena yang menjadi patokan di sini adalah jenazahnya

bukan orang yang akan menshalatinya." Dia berkata, "Barangkali

rahasianya adalah bahwa 'laki-laki' dan 'kanan' adalah masalah yang

diketatrui pasti oleh setiap orang, berbeda dengan keutamaan pelaku'

yang hanya bersifat dugaan. Meskipun pada sebagian keadaan

dipastikan ada, namun tetap bisa tidak diketahui oleh sebagian yang

lain. Sebagaimana keutamaan Abu Bakar jika dibangdingkan dengan

pengetahuan orang Arab badui tersebut."

9rl3^'Jrbi'oi ;,Liki @pakah engknu mengizinkan kepadaku

untuk memberikan kepada merekn?). Secara zhahir jika diberi izin,
maka beliau akan memberikan kepada mereka. Kesimpulannya, boleh

mengutamakan orang lain pada masalah seperti itu. Namun, hal ini
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musykil jika dikaitkan dengan pendapat yang tidak membolehkan

mengutamakan orang lain dalam taqarrub (mendekatkan diri kepada

Allah). Imam Al Haramain mengungkapkan hal ini dengan

perkataarurya, "Tidak boleh berderma dalam masalah ibadah dan

boleh pada selairurya." Sementara dikatakan bahwa 'taqarrub' lebih

luas daripada ibadah. Mungkin kaidah ini dijadikan dasar bolehnya

menarik seseorang dari shaf pertama untuk shalat bersama di shaf

kedua untuk menghindari shalat sendirian di belakang shaf, mengingat

adanya larangan shalat sendirian di belakang shaf. Perbuatan orang

yang ditarik membantu orang yang menarik merupakan perbuatan

mendahulukan orang lain dalam 'taqarrub', dimana dia meninggalkan

keutamaan shaf pertama untuk memberikan keutamaan pada orang

yang menarik agar dia keluar dari perselisihan tentang batalnya

shalatnya. Namun, hal ini mungkin dijawab bahwa di sini tidak ada

unsur pengutamaan, sebab hakikat mengutamakan adalah memberikan

apa yang menjadi hak kepada orang lain. Sementara pada kejadian ini

orang yang ditarik tidak memberikan apa-apa kepada yang menarik.

Hanya saja orang yang ditarik lebih mengedepankan maslahat orang

yang menarik dibanding maslahatnya sendiri, sebab membantu orang

yang menarik untuk mendapatkan maksudnya tidak berarti

memberikan apa yang seharusnya didapatkan orang yang ditarik

seandainya dia tidak menuruti kemauan orang yang menariknya.

Fatallahu artinya meletakkannya. Menurut A1 Khaththabi,

maknanya adalah meletakkan dengan keras. Asal katanya adalah

melempar di atas tempat yang tinggi. Kemudian digunakan untuk

sesuatu yang dilemparkan dan juga digunakan dengan makna

menjatuhkan." Dikatakan pula, ia berasal dari kata taltal artinya leher,

seperti kalimat, "tallahu lil jabiin", artinya membaringkannya dan

merapatkan lehernya serta sisi badannya ke tanah. Namun, makna

pertama lebih sesuai dengan maksud hadits.
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20. Minum Langsung dengan Mulut dari Kolam
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5621. Dari Sa'id bin Al Harits, dari Jabir RA, "sesungguhnya

Nabi SAW masuk kepada seorang laki-laki dari kalangan Anshar
bersama sahabatnya. Nabi SAW dan sahabatnya memberi salarn.

Laki-laki tersebut menjawab salam dan berkata, 'Wahai Rasulullah,
bapak dan ibuku sebagai tebusanmu', saat itu cuaca sangat panas dan

dia sedang memindahkan 
-yakni 

air- di kebun miliknya, maka Nabi
SAW bersabda, 'Seandainya engkau memiliki air yang berada dalam
wadah semalaman, jika. tidak, kami akan minum langsung dengan

mulut'. Laki-laki itu memindahkan air di kebun. Laki-laki itu berkata,
'Wahai Rasulullah, aku memiliki air yang berada dalam wadah

semalaman'. Dia berangkat ke arisy (tempat istirahat) dan

menuangkan air di gelas, lalu memerah susu hewan piaraan miliknya
untuk beliau. Setelah itu Nabi SAW minum dan mengembalikan lagi,

lalu laki-laki yang datang bersamanya juga ikut minum."
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Keterangan:

(Bab minum langsung dengan mulut dari kolam). Disebutkan

hadits Jabir yang telah dijelaskan secara detail pada lima bab yang

lalu. Hanya saja pada judul bab ini dikaitkan dengan kolam, karena

apa yang saya jelaskan di tempat itu bahwa Jabir mengulangr

perkataannya, "dan dia memindahkan air", di sela-sela Nabi SAW
berbicara dengan laki-laki itu. Secara zhahir, dia memindahkan air

dari bagian bawatr sumur ke atasnya sehingga seakan-akan di sana ada

kolam tempat dia mengumpulkan air. Setelah itu, dia

memindahkarurya ke bagian lain di kebun.

21. Yang Muda Melayani yang Tua

,:tu * ,JE & ?nr *>, C(r',-.A- ,jG ;) f '& t?'L

'4? ,5,2' ,:grzrst -g:;>( *t- i# ge-'i'gt e
5:t ,Su t'g:? t1 ,,r.;tr 'J; .61;65 ,q'qt ,Jd ,';*:t

. ,c . c t rc , c a,'Z.9-t'- er, gits d'*tf; oyLf$ e*3
5622. Mu'tamir menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dia

berkata, "Aku mendengar Anas RA berkata, "rqku membanfu

memberi paman-pamanku 
-dan aku yang paling muda di antara

mereka- minum fadhikh (khamer yang dibuat dari kurma).

Dikatakan, 'Khamer telah diharamkan'. Mereka berkata, 'Balikkan
ia', maka kami membalikkannya." Aku berkata kepada Anas,

"Apakah minuman mereka? Dia berkata,'Ruthab (kurma matang) dan

&resr (kurma muda)'." Abu Bakar bin Anas berkata, 'Itu adalalr

kfiamer mereka'. Anas tidak mengingkarinya."

',-l',ts- * .e,* us ),*t ; k t iut .j;.:

iJ-*_
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S ebagian sahabatku menceritakan kepadaku, sesungguhnya dia
mendengar Anas berkata,"Ia adalah khamer mereka saat itu."

Keterangan:

(Yang muda melayani yang tua). Disebutkan hadits Anas, yang

sangat jelas mendukung judul bab. Adapun penjelasannya secara

detail sudah dipaparkan pada bagian awal pembahasan tentang
minuman.

22. Menutup Bejana

J;,iu lSA t;#L ?nt *>r l' # 
".7e 

'e, 'fi :W'*
;K -#i 'ri- ,yt & ;:ts riy ,*i ia ?,,'J:,,rr

,liir 
',y'*u 'Ji tiy ,* '# *(er Lv ,E*

fi'& v i6:illr Lp ,l' -t rrlig ,-,rj.\r t*G ;i;5
-r ry!\b € r:tb:,i' -' tr!\68:;,tr\?:lfu

,{--,".6, tfr?r ,r* tAL t*;s',t1'!1 ,it
5623. Dari Atha', sesungguhnya dia mendengar Jabir bin

Abdullah RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila malam
telah menjelang 

-atau kalian berada di sore hari- maka tahanlah
anak-anak kalian, sesungguhnya syetan berpencar pada saat itu.
Apabila wahu malam telah berlalu sesaat, maka lepaskanlah mereka,

tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, sesungguhnya syetan

tidak membuka pintu yang tertutup. Ikatlah wadah minuman kamu
serta sebutlah nama Allah. Tutuplah bejana kalian dan sebutlah nama
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Allah, meskipun knlian hanya melintangkan sesuatu, dan padamkan

lampu-lampu kalian."

tr+f ,i$ 'rLj ;a \t ** *t'J;' Lf * * :w t
?fut \k: #\t t-{\?: ,-,1}.\t,*; *;6y.'u)2tt

.p'+; )r')s -i$'^rLlt- *r:r'tst:

5624.Dari Atha', dari Jabir, ,o*ggrfrrrya nasututlatr SAW

bersabda, "Padamlcan lampu jika kalian tidur, tutuplah pintu, ikatlah

wadah minuman, dan tutuplah makanan dan minuman -dan aku

mengira beliau mengatakan- meskipun dengan sepotong kayu yang

englrau lintangkan di atasnya."

Keteransan Iladits:

(Bab menutup bejana). Disebutkan hadits Jabir tentang

perintah menutup pintu-pintu dan adab-adab yang lain. Di dalamnya

disebutkarr, " Tutuplah bei ana-bej ana kalian." Sementara para riwayat

kedua disebutkan, "Tutuplah makanan dan minuman." Sebagian

penjelasan hadits ini sudatr dipaparkan pada pembahasan tentang awal

mula penciptaan, dan penjelasannya lebih lengkap akan disebutkan

pada pemabahasan tentang minta izin. Pada 'bab minum susu' telah

dijelaskan pula makna, "Meskipun engkau melintangkan sepotong

kayu di atasnya."
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23. Melipat Mulut Wadah Minuman

I c.t l, , I o. j.ct o ), .. c !, c,t ., I cl,. .€)*t* d.tf + .u.y'*c ,t. :t W I L5-Pjt f
e+t f *j * ?"t & :t J;' 4 :Js A ?nt *>,

w a:;r$ q^t1i';,<i'oi ,# ,i1--\r

5625. Dal Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdillut tin Utbah,
dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang
melipat mulut wadah minuman. Maksudnya, merusak mulutnya dan
minum darinya."

Ur:At# (t'a, fi:t*" l' '# i"L ,,liG"Grltt c
.'y"-'\, pqt *,e{r*L\t * lt J;:r'q-,iA

.btlf ,y q1l)t i,;*f Uju ,"i,r '*jA
5626. Dan Az-Zuhri, dia berkata: Ubaidillah Orn OO*r*

menceritakan kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Abu Sa'id Al
Khudri berkata, "r{ku mendengar Rasulullah SAW melarang melipat
mulut wadah minurnan."

Abdullah berkat4 Ma'max dan selainnya berkata, "Ia adalah

minum dari mulut wadahnya."

Keterangan Hadits:

(Bab melipat mulut wadah minuman). Kata ikhtinaats berasal
dari kata khunts, artinya melipat dan menyobek. Kata asqiyah adalah
jamak dari kata siqaa' artinya wadah yang terbuat dari kulit yang

disamak, baik kecil maupun besar. Sebagian berkata, "Qirbah adalah
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wadah minuman dari kulit, baik besar maupun kecil. Adapun siqaa'

khusus untuk wadah yang kecil."

*L n i,' +,,r i/. .lt i3 'a1e (Dari Waidillah bin Abdullah bin

(Jtbah).Vtatcsuanya, UUriaiUut bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud.
.i

*-'A Cf e (Dari Abu Sa'id). Pada riwayat berikutnya

ditegaskan batrwa dia mendengar langsung.

*t # it' *p lt dy{ u$ (Rasuluttah SAW melarang). Pada

riwayat berikutnya disebutkan, "Aku mendengar Rasulullah SAW

melarang."

W a.H Wit *'ot ,y- {Uotuudnya, dirusak mulutnya

dan minum darinya). Maksud dirusak di sini adalatr dilipat, bukan

dirusak dalam arti yang sebenarnya. Orang yang mengucapkan kata

'maksudnya' tidak diterangkan pada jalur ini. Sementara dalam

riwayat Ahmad dari Abu An-Nadhr, dari Ibnu Abu Dzi'b, dihapus

kata 'maksudnya' sehingga penafsiran ini disisipkan langsung dalam

hadits. Kemudian pada riwayat kedua disebutkan, "Abdullah berkata",

maksudnya, Abdulatr bin Al Mubarak. Adapun yang dimaksud dengan

'Ma'mar berkata" adalatr Ma'mar bin Rasfid.

W:jf U u.'t\r $ ,'rt jl gtau selainnya, "Ia adalah minum

dari mulut wadah minuman"). Abdullah bin Al Mubarak

meriwayatkan bagian yang dinisbatkan kepada Nabi SAW dari Yunus,

dai Az-Znhi. Dia meriwayatkan pula penafsiran itu dari Ma'mar

disertai keraguan. Al Ismaili meriwayatkan dari Ibnu Wahab dari

Yunus, dan Ibnu Abi Dzi'b disertai penyisipan penafsiran yang

dimaksud dalam hadits. Adapun redaksinya adalah, *qt ,f *#,

W?i ',y a:H'oi glt )t $r\i (Beliau melarang melipat wadah

minuman atau minum dan minum dari mulut wadah tersebut).

Demikian tercantum di sini menggunakan kata yang menunjukkan

keraguan. Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Ibnu Wahab dari

,

i
t

i:
i
1.

i
*
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Yunus disebutkan, bry| u a;t'ot $"'\r gq\ ,ip fuelipat wadah

minuman dan minum dari mulutnya). Ini lebih dekat kepada

pengertian yang benar. Maksudnya, adalah penafsiran ikhtinaats
(melipat) bukan sebagai keraguan dari periwayat tentang mana di

antara kedua kata ifu yang terdapat dalam hadits. Namun, secara

zhahir penafsiran itu langsung disebutkan dalam riwayat tersebut.

Imam Muslim meriwayatkan pula dari Abil,nrazzaq dari

Ma'mar dari Az-hthi, tanpa menyebutkan redaksinya, hanya saja dia

mengatakan, "Sama sepertinya." Lalu dia berkata, "Dia mengatakan,

'Maksud ikhtinaats adalah membalik kepalanya kemudian minum'."
Penafsiran ini juga disisipkan dalam hadits. Kemudian Al Khaththabi

menegaskan penafsiran' ikhtinaats' berasal dari perkataat Az-Ztrhi,
maka penafsiran yang mutlak dipahami dengan pengertian yang

kfiusus, yaitu merusak mulutnya atau membalik kepalanya. Dalam
Musnad Abu Balcr bin Abi Syaibah dari Yazid bin Harun, dari Ibnu

Abi Dzi'b, pada bagian awal hadits disebutkan, ,V b hi a?
Pi * ?0, ,v !, lrt ei ,:og y e ?ud 6"r"oronr *rou*
dari wadah minuman, lalu ular masuk ke dalam perutnya, maka

Rasulullah SAW melarang perbuatan itu), lalu disebutkan seperti di
atas. Demikian pula dinukil Al Ismaili melalui jalur Abu Bakr dan

Utsman bin Abi Syaibah ---dengan memisahkan riwayat keduanya-
dari Yazid.

lg;tit (Mulutnya). Kata afwaahjarnak dari kata fam (miltfi).

Bentuk jarnak ini dikembalikan kepada asal kata fam, yaifit fu"h.
Kemudian huruf fta' dihilangkan, karena terasa berat mengucapkan

dua huruf ftc' yang berdekataan apabila disambung dengan kata ganti,

yait:u fuuhahu. Ketlka huruf wawu tidak mungkin dihapus, maka

diganti dengan huruf mim sehingga menjadi fam. Demikian apabila

disebutkan dalam bentuk tunggal. Boleh juga dengan huruf fa' ketika

disambung dengan kata lain, tetapi ditarrrbahkan huruf yang sesuai

kalimat. Apabila disa:nbung dengan kata ganti, maka huruf min tidak
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disebutkan, kecuali dalam sya'ir. Seperti perkataan penya'ir,

',Yushbihu athsyaan wa fil bahri famuhu" (dia kehausan sementara

mulutnya ada di lautan). Apabila disebutkan dalam bentuk jamak atau

'tashghir'maka dikembalikan kepada kata dasar. Mereka mengatakan

'fuwaihi' dan 'afwaah', dan tidak mengatakan 'fumaim' atau

'afmaam' .

24. Minum dari Mulut Wadah Minuman

ri;:; f w,c* .)4j?,:\!;171 ,Lk aitt 7i: *
)f ,{it f ',y ..;-bt f & * \t }b nr J;t ,#

.yr(, G'^:;r."')-X'oi i)G 6-j'ol\ .rt;\t

5627. Ayyub menceritakan kepada kami, dia berkata: Ikrimatr

berkata kepada kami, "Maukatr kamu aku beritahu perkara-perkara

ringkas yang diceritakan Abu Hurairatr kepada kami? Rasulullah

sAw melarang kami minum dari mulut qirbah atau siqaa' (wadah

minuman), dan melarang tetangganya menyandarkan kayunya di

rumahnya."

\,,*U, g,o,; hr 'd:ti;),rj c*fr',*
.:il, e,,y.*:H';rf

5628. Dari Ikrimah, dari Abu Hurairah RA, 'Nabi SAW

melarang minum dari mulut wadah minuman."

J;t;b
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,A, c,o/:. > c.
CV ,Jt Je a.'E Je
' , o 

' 
o l- ,, o , . "Gu1'Pt**)

ii; il,r iL'3t '',.> Q,, 6g :Jti rTiiL ?nr or-,
.:ilt

5629. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, 'Nabi
SAW melarang minum dari mulut wadah minuman."

Keterangan Hadits:

(Bab minum dari mulut wadah minuman). Dalam riwayat

tersebut ada yang menggunakan kata fam' dan ada yang menggunakan

kata 'fii' sebagaimana yang telah dijelaskan. Ibnu Al Manayyar

berkata, "Imam Bukhari merasa belum puas dengan judul bab

terdahulu, agar tidak timbul dugaan batrwa larangan itu khusus dalam

bentuk melipat mulut wadah, maka dia menjelaskan bahwa larangan

itu mencakup wadah yang mungkin dilipat dan yang tidak mungkin

dilipat, seperti wadatr yang terbuat dari batu dan sebagainya.

'r|k $ 1,6 qi'* 8:b 6Wub menceritakan kepada kami,

dia berlrata, "Ilvimah berkata kepada kami".). Dalam riwayat Al
Humaidi dari Sufyan disebutkan, "A16/ub As-Sikhtiyani mengabarkan

kepada kami dari Ikrimah." Hadits ini diriwayatkan Abu Nu'aim dari
jalumya.

\;;-; I q, *:n rbi ;qri i';r ti lMaukah kamu atat

beritahu perkara-perkara ringkas yang diceritakan kepada kami oleh

Abu Hurairah). Dalam kalimat ini terdapat bagian yang dihapus,

mungkin selengkapnya adalah, "Kami berkata, 'Baiklah"'atau "Kami
berkata, 'Ceritakan kepada kami"' atau yang sepertinya, lalu dia

berkata, "Abu Hurairah menceritakan kepada kami..." Dalam riwayat

Ibnu Abi Amr yang dia kutip disebutkan, 'Dd mulut qirbah (wadah

minuman dari kulit)."
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tr ...\E e- (Dan melarang tetangganya...).

Penjelasannya sudah disebutkan terdahulu di bagian awal pembahasan

tentang perbuatan aniaya. Al Karmani berkatq "Dikatakan, 'maukah

kamu aku beritahu perkara-perkara', tetapi tidak disebutkan kecuali

dua perkara, barangkali dikabarkan beberapa perkara, namun

periwayat meringkasnya, atau mungkin jumlah jamak yang paling

sedikit adalah dua. Saya (Ibnu Hajar) katakan, peringkasan ini
mungkin disengaja dan mungkin karena lupa. Hadits yang dimaksud

diriwayatkan Imam Ahmad dari Hammad bin Z^td, dri Ayyub, lalu

disebutkan dua perkara di atas dan ditambahkan tentang larangan

minum sambil berdiri. Kemudian dalam Musnad Al Humaidi
disebutkan keterangan yang menunjukkan bahwa perkara tersebut

tiga. Sesungguhnya dia menyebutkan larangan minum dari mulut
wadah, dan berkata, "Inilatr yang terakhir."

Hadits kedua di bab ini diriwayatkan melalui Musaddad, dari

Ismail, dari Aryub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA. Ismail yang

dimaksud adalah yang dikenal dengan sebutan Ibnu Ulayyatr.

:iil, e'U a:F- (Minum dari mulut wadah). Imam Ahmad

memberi tambahan dalam riwayatnya dari Ismail melalui sanad dan

matan iri,'?b '*:;i ,rii)t up b a? *;'oi 'rrl'6 ,'v:tfr S'6 l,lyyuO

berlrata, diberitahulan kepadalat bahwa seorang laki-laki minum dari
mulut wadah minuman, tiba-tiba keluar seekor ular dorinya).

Demikian pula diriwayatkan A1 Ismaili dari Abbad bin Musa, dari

Ismail. Al Hakim kelinr ketikameriwayatkan hadits ini dalam h,rtab Al
Mustadrak disertai tarnbatrannya dan juga tambahan di atas, tetapi

tidak sesuai dengan kriteria Shahih Bukhari, sebab periwayatnya tidak

disebutkan namanya dan juga tidak mauslnl (bersambung). Namun,

Ibnu Majah mengutipnya melalui riwayat Salamah bin Wahram dari

Ikrimatr sama seperti riwayat yang marfu', dan di bagian akhir

disebutkan, '+ * *,;l l;:;ttl :til, jt y{t fr. Pt n'?,6,*i'ot,

' i-
0t:
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"t- (r"r"loh larang itu, seorang laki-laki berdiri di malam hari

menghampiri wadah minuman, lalu melipat mulutnya dan tiba-tiba

keluar seekor ular darinya). Keterangan ini tegas menyatakan

kejadiannya berlangsung setelah larangan itu ditetapkan. Berbeda

dengan riwayat terdahulu dari Ibnu Abi Dzi'b yang menyatakan

bahwa kejadian ini menjadi sebab adarrya larangan. Namun, mungkin

dipadukan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum adanya larangan

sehingga menjadi sebab ditetapkannya larangan tersebut. Kemudian

peristiwa itu terjadi pula sesudah adanya larangan sebagai penguat.

Imam An-Nawawi berkata, "Mereka sepakat bahwa larangan

di sini berindikasi tanzih bukan tahrim (pengharaman)." namun,

nukilan kesepakatan di sini perlu ditinjau kembali berdasarkan

keterangan yang akan saya sebutkan. Ibnu At-Tin dan selainnya

menukil dari Malik bahwa dia membolehkan minum dari mulut wadah

minuman dan berkata, "Belum sampai kepadaku larangan tentang itu."
Lalu Ibnu Baththal menolak pendapat ini dengan keras. Ibnu Al
Manayyar mengemukakan legitimasi dengan mengatakan bahwa dia

memahami larangan itu bukan sebagai pengharaman. Demikian dia
katakan disertai nukilan dari Malik bahwa larangan itu belum sampai

kepadanya, maka melegitimasi pendapatnya dengan pernyataan ini
adalah lebih utama, dan dalil berlaku bagi siapa yang telatr sampai

larangan kepadanya.

Imam An-Nawawi berkat4 "Pendapat batrwa larangan ini
dalam konteks tanzih dikuatkan oleh hadits-hadits yang memberi

keringanan dalam hal itu." Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya tidak
menemukan satu pun hadits marflt' yang membolehkannya, kecuali

dari perbuatan Nabi SAW. Sementara hadits-hadits tentang larangan

berasal dari perkataan beliau, maka hadits-hadits ini lebih kuat

kedudukannya bila ditinjau dari illat (sebab) adanya larangan itu,
sebab semua yang disebutkan ulama dalam masalah ini menunjukkan

bahwa beliau SAW terpelihara darinya. Pertama, kerena Allah
memelihara beliau dan aroma tubuhnya yang wangr. Kedua,
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kelembutannya dalam menuangkan air. Penjelasan tentang itu dapat

ditemukan dalam redaksi riwayat tentang illat larangan. Di antaranya

apa yang disebutkan terdahulu, bahwa sangat dikhawatirkan jika ada

binatang atau seranggayafig masuk ke dalam wadah mnuman, maka

jika diminum langsung dari wadahnya niscaya binatang atau serangga

itu dapat masuk ke mulut tanpa disadari. Hal ini menunjukkan bahwa

apabila seseorang mengisi wadah minumannya dan mengikat dengan

baik serta ketika hendak minum dia membukanya dan meminum

darinya, maka ini tidak termasuk dalam larangan tersebut. Di

antaranya pula apa yang diriwayatkan Al Hakim dari hadits Aisyatt

melalui sanadyang kuat, qiu; 11 ,d.tr e.} a:H'oi ,;g @eliau

melarang minum dari mulut wadah minuman, karena yang demikian

membuatnya busuk). Ini hanya berlaku khusus bagt yang bernafas

dalam wadah atau menyentuhkan mulutrya langsung ke bagian

dalamnya. Adapun orang yang menuangkan air dari wadah minuman

ke dalam mulutnya tanpa menyentuhnya, maka diperbolehkan' Di

antaranya lugr, orang yang minum langsung dari mulut wadah

minuman terkadang tidak dapat menguasai air, kadang air tumpah

melebihi kebutuhannya sehingga membuatnya kesedak, atau

membasatri bajunya. Ibnu Al Arabi berkata, "Satu saja di antara ketiga

sebab itu sudatr cukup untuk menyatakan tidak disukainya (makruh)

minum langsung dari mulut wadatr minuman, apalagi jika semua

sebab itu ada, maka lebih tidak disukai."

Syaik*r Muhammad bin Abu Jamrah berkata yang secara

ringkasnya, "Terjadi perbedaan tentang illat larangan itu. Menurut

satu pendapat, dikhawatirkan dalam wadah itu ada binatang, atau

airnya tertumpah sehingga yang minum tersedak, atau dapat

memutuskan urat halus dekat hati sehingga bisa mengakibatkan

kematian, atau karena uap nafas orang yang minum dapat menempel

di mulut wadah itu atau air yang ada di dalamnya bercampur dengan

air liumya sehingga membuat orang lain merasa jijik, atau cara seperti

itu dapat merusak wadah minuman itu sehingga termasuk menyia-
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nyakan harta." Dia juga berkata, "Adapun yang menjadi konsekuensi

fikih, tidak tertutup kemungkinan bila larangan itu dikarenakan semua

hal-hal yang disebutkan ini, sebagiarurya menjurus kepada

pengharaman dan sebagiannya kepada makruh. Kaidah yang berlaku
dalam masalah seperti ini adalah menguatkan pendapat yang

mengharamkan.

Ibnu Hazm telah menegaskan tentang pengharaman itu, karena

adanya larangan dan dia memahami hadits-hadits tentang pemberian

keringanan dalam konteks hukum asal, yaitu mubah (boleh). Abu
Bakar Al Atsram (sahabat Imam Ahmad) menyatakan secara mutlak
bahwa hadits-hadits yang melarang telatr menghapus hadits yang

membolehkan, sebab pada awalnya mereka melalnrkan itu hingga ada

ular yang masuk di perut salah seorang mereka. Akhimya, hukum
yang membolehkan pun dihapus.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, di antara hadits yang membolehkan

adalah riwayat At-Tirmidzi -dia nyatakan shahih- dari Abdurratrman

bin Abu Amrah, dari neneknya (Kabsyah), dia berkata, J}I ,_P ,bt

fu ,rt e b aft Pj # int & lt 1trru masuk kepada

Rasulullah SAW, lalu beliau minum dari mulut wadah yang
tergantung). Sehubungan dengan ini diriwayatkan juga dari Abdullah
bin Unais yang dikutip Abu Daud dan At-Tirmidzi, dar, dari Ummu
Salamah di kitab Asy-Syama'il serta dalam Musnad Ahmad, Ath-
Thabarani, dan kitab Al Ma' ani kary a Ath-Thahawi.

Syaikh kami berkata dalam kitab Syarh At-Tirmidzi,
"Seandainya diberikan antara kondisi ada udzur, seperti jika wadah itu
tergantung dan orang yang akan minum tidak menemukan wadah lain
dan tidak bisa menceduk dengan tangannya, maka dalam kondisi

seperti itu tidak makruh 
-berdasarkan 

inilah dipahami hadits-hadits

yang disebutkan- dengan kondisi tanpa ada udzur, maka

diberlakukan hadits-hadits yang melarang."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, '?andangan ini dikuatkan bahwa

hadits-hadits yang membolehkan mengatakan bahwa wadah itu
tergantung, sementara minum dari wadah yang tergantung lebih

khusus dibanding minum dari wadah secara mutlak. Dalam riwayat-

riwayat yang membolehkan tidak ada indikasi adanya rukhshah

(keringanan) secara mutlak, bahkan dalam kondisi seperti itu.

Memahaminya untuk kondisi darurat dalam rangka mengompromikan

dua riwayat yang berbeda adalah lebih utama daripada mengatakan

terj adi nas akh (penghapusan).

Sebelumnya, Ibnu Al Arabi telah mensinyalir apa yang

dikatakan syaikh kami. Dia berkata, 'Mungkin perbuatan beliau SAW

minum dari mulut wadah minuman saat darurat, mungkin saat perang,

mungkin tidak ada gelas, atau ada gelas tapi beliau sibuk dengan

urusan lain sehingga tidak sempat menuangkannya." Dia berkata,

"Mungkin juga Nabi SAW minum dari wadah kecil, sementara

larangan dipahami untuk wadah yang besar, karena dalam wadah yang

besar rawan dimasuki serangga." Namun, wadah kecil pun tetap ada

kemungkinan dimasuki serangga dan mudharahrya tetap ada meskipun

sedikit.

o1.
l-J-e

$

25. Larangan Bernafas dalam Wadah Minuman

\t _* int Jy, Jv :Jtt yj * i;a s3 / 1r * *
'€Liit 6l: ,,6,!t dW-* iLi ar ${{:

*;#" x 7i;l'# $, c*,;?t'#-
5630. Dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari bapaknya, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang kalian

minum, maka janganlah bernafas di dalam wadah, dan jika salah

seorang kalian buang air kecil maka jangan menyentuh kemaluannya
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dengan tangan kanannya, danjilm salah seorang kalian bersuci dari
buang air besar maka jangan bersuci dengan tangan kanannya."

Keteransan Hadits:

(Bab larangan bernafas dalam wadah minuman). Disebutkan
hadits Abu Qatadah yang telah dijelaskan pada pernbahasan tentang

bersuci.

:'ry' .J '#- \i (Janganlah bernafas di dalam wadah

minuman). Ibnu Abi Syaibatr menambahkan melalui jalur lain dari
Abdullah bin Abi Qatadah, dari bapaknya tentang larangan bernafas di
dalam wadatr minuman. Ia memiliki pendukung hadits lbnu Abbas

yang dinukil Abu Daud dan At-Tirmi dzi, oi ,#',JLt iftlot Sa ;r?tl
H &b?2 ,rri'1t C'&- (Sesungguhnya Nabi SAW melarang bernafas

dan meniup di dalam wadah minuman). Disebutkan juga sejumlah
hadits tentang larangan meniup di dalam wadah minuman. Demikian
pula larangan bemafas, karena bisa mengakibatkan ketidaksenangan
mungkin akibat mulut orang bernafas kurang sedap karena makanan

tertentu, atau kare,na telatr lama tidak sikat gigi dan berkumur, atau

karena nafas mengeluarkan uap dari usus. Dalam hal ini meniup
melebihi bernafas.

26. Minum dengan Dua Kali atau Tiga Kali Nafas

Jk-fr ok,iu "br *'c;:;a o?i
Jk ok'rL, *v\t d, ,fltli *3

:Ju p.ti ; rrp r
,wu \i ;F; :s)t G

'u)t'
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5631. Dari Azratr bin Tsabit, dia berkata: Tsumamatr bin

Abdullah mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Biasanya Anas

bemafas di dalam wadah minuman dua atau tiga kali. Dia mengatakan

batrwa Nabi SAW biasa bernafas tiga kali."

Keteransan lladits:

(Bab minum dengan dua kali atau tiga kali nafas). Demikian

judul bab yang dia sebutkan. Padahal redaksi hadits yang dia sebutkan

di bab ini adalah 'beliau bernafas'. Seakan-akan dia ingin

mengumpulkan antara hadits di bab ini dengan hadits sebelumnya,

karena makna zhatrir keduanya tampak bertentangan. Hadits pertama

tegas menunjukkan larangan bernafas di dalam wadah minuman dan

hadits kedua menetapkannya, maka dia memahami keduanya dalam

dua keadaan yang berbeda. Keadaan yang dilarang adalatr ketika

bernafas di dalam wadah. Sedangkan keadaan yang diperbolehkan

adalah bemafas diluamya. Hadits pertama dipahami sebagaimana

makna zhatrimya dan hadits keduanya dipahami bahwa beliau

bernafas saat minum dari wadah minuman.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Ibnu Baththal menyebutkan

pertanyaan tentang pertentangan kedua hadits itu. Dia menjawab

keduanya dengan panjang lebar. Sementara Imam Bukhari dapat

merangkum hal itu hanya dengan redaksi dalam judul bab. Pada

bagran pertama, dia menjadikan bejana sebagai keterangan tempat

bernafas dan larangan itu dikarenakan kotor. Dia berkata pada yang

kedua, 'Minum dengan dua kali nafas'. Maksudnya, tidak boleh

minum dengan sekali tarikan napas, tetapi hendaknya memisahkannya

dengan satu atau dua kali bemafas diluar tampat minum. Dari sini

diketahui batrwa keduanya tidak bertentangan."

Al Ismaili berkata, "Makna 'beliau biasa bernafas" adalatr

ketika minum, bukan bemafas di dalam wadatr minuman." Dia juga

berkata, "Jika tidak dipatrami demikian, maka kedua hadits ini
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ot:tl I ,j'6
|*'* t\t

menjadi bertentangan dan tidak ada pilihan, kecuali mengatakan

bahwa salah satunya mansukh (dihapus). Padahal hukum asal adalah

tidak ada penghapusan. Menyatukan versi yang berbeda -selama

memungkinkan- adalah lebih utama." Kemudian dia mensinyalir

hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan At-At-Tirmidzi -dan dia nyatakan

shahih-serta Al Hakim melalui jalumy4 * ,4 &i * iO' ,,l} nlr'tti
,itt qpft:j6 ,,rirr eatriitur ,]+''Jui ,1,/t e *t
{,At o'!l 

'Sri ,)7\ f 6 gesungguhnya Nabi SAW

melarang meniup di dalam minuman. Seorang laki-laki berkata, "Aku

melihat kotoran di dalam wadah." Beliau berkata, "Tumpahkanlah."

Dia berkata, "Sesungguhnya alru tidak minum dengan sekali

bernafas." Beliau berkata, "Kalau begitu jauhknn gelas dari
mulutmu'). Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, yang

dinisbatkan kepada Nabi SAW , ;61 o$,:'r)' d ';15-\!'€'bi e? til
U-i- oti 'oi 4. p lt;;' '# i'i.-bi @pabrta salah seorans katian

minum, mala janganlah bernafas di dalam wadah, apabila ingin

kembali minum maka hendaHah menjauhkan wadah, kemudian

kembalilah jika mau). Al Atsram berkata, "Perbedaan riwayat

mengenai hal ini menunjukkan bolehnya hal itu, dan yang lebih baik

adalah dilalarkan dengan tiga kali bernafas. Adapun maksud larangan

bernafas di dalam wadah minuman adalah menghembuskan napas di

dalamnya.

Hadits ini dijadikan dalil untuk mendukung pendapat Imam

Malik tentang bolehnya minum dengan satu kali tarikan nafas. Ibnu

Abi Syaibah meriwayatkan keterangan yang membolehkan hal ini dari

Sa'id bin Al Musayyab dan sekelompok ulama. Umar bin Abdul Aziz

berkata, "Dilarang bernafas di dalam wadah minuman. Adapun yang

tidak bemafas, maka jika mau dia boleh minum dengan satu kali

nafas." Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah perincian yang bagus. Al
Hakim meriwayatkan perintah minum dengan satu tarikan nafas dari
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hadits Abu Qatadah yang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Ia dipahami

sesuai perincian di atas.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abu Ashim

dan Abu Nu'aim, dari Azrah bin Tsabit, dari Tsumamah bin Abdullah.

Azrah adalah Ibnu Tsabit, seorang tabi'in dari kalangan Anshar. Dia

berasal dari Madinah, lalu tinggal di Bashrah. Dia sempat mendengar

riwayat kakeknya dari pihak ibu -yaitu 
Abdullah bin Yazid Al

Khathmi- dan Abdullah bin Abi Aufa serta selain keduanya.

vx ii f; yyt e '&- "g os (Biasa bernafas di wadah

minum dua atau tiga k"Lil. Mungkin kata 'atau' menunjukkan

macarnnya, yaitu beliau SAW tidak mencukupkan pada satu bentuk,

bahkan apabila telah puas dengan dua kali bernafas maka beliau

mencukupkan, tetapi bila belum maka hingga tiga kali bemafas.

Namun, kemungkinan pula kata 'atau' menunjukkan keraguan. Ishaq

bin Ratrawaih meriwayatkan hadits tersebut dari Abdurrahman bin

Mahdi dari Azratr dengan redaksi, riri ';:;1- o€ lnenau biasa

bernafas tiga kali), tanpa mencantumkan kata 'atau'. At-Tirmidzi
meriwayatkan pula dengan sanad yang lemah dari Ibnu Abbas, dan

dinisbatkan kepada Nabi SAW, '#:t ,1H, qt?;- U3 ioq G.F I
',ir'tt & ti.;y |angan kamu minum satu kali sebagaimana halnya

onta, tetapi minulah dua atau tiga kali). Apabila riwayat ini akurat,

maka ia menguatkan kemungkinan pertama. Lalu dia meriwayatkan

lagi dengan sanad yang lemah dari Ibnu Abbas, *V?0, ;l olt'ol
,f;',# q-it rititi 'tbi $esungguhnya Nabi SAW apabila minum,

belaiu biasa bernafas dua kali). Namun, hal ini tidak menjadi

pernyataan tekstual mencukupkan dua kali. Bahkan mungkin yang

dimaksud adalah bernafas saat minum. Dengan demikian, dia minum

tiga kali. Hanya saja nafas terakhir tidak disebutkan, karena hal itu

sudah pasti terjadi.
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Imam Muslim dan para penulis kitab Sunan menyebutkan dari

Ashim, dari Anas, ,i}f; # ,6:Jr e',r6"'orS p: *Vht Sa ;r'ot
'f;it l;1i aj\1 $ (Sesungguhnya Nabi SAW biasa bernafas di wadah

minum tiga kali dan berlmta, "Ia lebih memuasknn, lebih enaHsegar,

dan lebih bermanfaat".). Ini adalah redaksi riwayat Imam Muslim.

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan dengan kata, 'Uii (lebih

menyenangkan) sebagai ganti lafazh, ,sj\i (ebih memuaskan). Dari

sini disimpulkan bahwa minum dengan tiga kali bernafas lebih dapat

menghilangkan haus, mudah dicerna, dan sedikit dampaknya terhadap

anggota badan dan usus. Dari sini dipahami batrwa larangan minum

satu kali bemafas adalah bersifat tanzih (menjauhi yang tidak baik).

Al Muhallab berkatao "Larangan bernafas pada minuman sama

seperti larangan meniup pada makanan dan minuman, karena bisa saja

air liurnya jatuh sehingga menghilangkan selera orang yang minum.

Tentu saja yang seperti ini berlaku jika seseorang makan dan minum

bersama orang lain. Adapun bila seseorang makan sendirian, atau

bersama istrinya, atau orang yang diketahui tidak merasa jijik, maka

perbuatan itu tidak dilarang." Saya (Ibnu Hajar) katakan, lebih baik
lagi apabila larangan itu diberlakukan secara umum, karena bisa saja

ada yang tersisa atau ada kekotoran dalam bejana.

Al Qurthubi berkata, "Makna larangan bernafas di bejana

adalah agar bejana tidak menjadi kotor akibat air liur, atau bau air

menjadi tidak sedap. Atas dasar ini, apabila seseorang tidak bernafas,

maka diperbolehkan minum satu kali bernafas. Dikatakan juga, bahwa

cara seperti ifu dilarang secara mutlak, karena termasuk cara minum

syetan." Dia berkata, "Perkataan Anas, 'bemafas pada minuman tiga

kali' dipahami sebagian ulama bertentangan dengan hadits yang

melarangnya. Lalu sebagian mereka mematraminya sebagai penjelasan

yang membolehkannya. Sebagian lagi mensinyalir bahwa ia termasuk

kekhususan Nabi SAW, karena tidak seorang pun yang merasa enggan

terhadapnya.
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Catatan

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam trtab Al Ausath melalui

sanad yang hasan dari Abu Hurairah, 'q rt otf ';Lt * ?n, ;a 7t of

w: u.i.d .3r' '* 6?i rif ,&r €-.- * ;itist, ;:1$ ,r'61# e
(Sesungguhnya Nabi SAW biasa minum dalam tiga kali nafas, apabila
beliau mendekatkan bejana ke mulutnya beliau menyebut Allah,
apabila menjauhkannya maka beliau memuji Allah, beliau melalrukan

yang demikian tiga knli). Asal hadits ini terdapat dalam riwayat Ibnu

Majah. Ia memiliki pendukung dari hadits Ibnu Mas'ud yang dikutip
Al Bazzar dan Ath-Thabarani. At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits

Ibnu Abbas yang baru saja disebutkan, ti1rfi;Lti ,€.? n!:1 
q ttL,i

C; Ct $ebutlah nama Allah apabila knmu minum, dan pujilah Dia

apaibla kamu mengangkatnya). Hal ini memiliki kemungkinan
sebagai pendukung hadits Abu Hurairah di atas. Namun, mungkin
juga yang dimaksud adalah pada awal minum dan ketika selesai.

. 27. Minum dalam Wadah Emas

Lui, i& ,;U-tt c;r,-,1|sl)L. a;I,-;E ott :J$ & orf it ,f
'"41'ol) ,fr'* &t j'tt yri S jy,Jw t:irli ,fu cA.

:-fu' .. C *jilr, gti-'.':t: //t * 5t# e't ))L \t **
.t?\1,f. E @,q!.'rt G i ; :,ui,yZjr,

5632. Dari Ibnu Abi Laila, dia berkata: Hudzaifah pemah

berada di Mada'in, lalu dia minta minum, maka dihqan (pembesar

desa) membawakan wadah perak. Dia pun melemparnya dengan

bejana itu. Dia berkata, "Sesungguhnya aku tidak melemparnya

kecuali aku telah melarangny4 tetapi dia tidak mau berhenti. Sungguh
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Nabi SAW melarang kami dari harir (sutra biasa), diibaaj (zutra

bagus), serta minum di bejana emas dan perak. Beliau bersabd4 '.Ia

untuk mereka di dunia dan untuk lamu di akhirat'."

Keteransan Hadits:

(Bab minum dalam wadah emas). Demikian dia sebutkan judul

bab secara mutlak. Seakan-akan dia merasa tidak perlu menyebutkan

hukumnya mengingat apa yang akan dia tegaskan pada pembahasan

tentang hukum, batrwa larangan Nabi SAW menunjuk&an

pengharaman hingga ada dalil yang membolehkan. Sementara pada

hadits di bab ini sudah ditegaskan larangan dan isyarat mengenai

ancaman bagr yang melanggarnya. Ibnu Al Mundzir menukil ijma'
yang mengharamkan minum di bejana emas dan perak, kecuali dari

Muawiyah bin Qurrah (salah seorang tabi'in). Mungkin larangan ini
tidak sampai kepadanya. Diriwayatkan dari Imam Syaf i dalam

pendapabrya yang lama dan dinukil dari pemyat&mnya secara tekstual

di kitab flarmalah batrwa larangan ini berkonotasi tanzih, sebab illat
larangan adalatr tasyabbuh (menyerupai) kaum ajam (non-Arab).

Namun, dalam pendapatrya yang baru, dia menyatakan secara teksfual

tentang pengharamannya. Di antara satrabatnya ada yang menetapkan

hal ini sebagai pendapatrya. Ini pula yang pahng tepat, karena adanya

ancaman bagi pelakunya seperti akan disebutkan di bab berikutnya.

Apabila terbukti apa yang dinukil darinya, maka mungkin hal itu
dikatakannya sebelum hadits yang dimaksud sampai kepadanya.

Menguatkan asumsi kekeliruan nukilan pernyataan beliau di kitab

Harmalah, batrwa penulis kitab At-Taqrib menyebutkan di kitab zakat

dari pernyataan Asy-Syaf i di Harmalah tentang pengharaman

mengambil bejana daripada emas atau perak. Jika diharamkan

membuatnya tentu menggunakannya lebih diharamkan lagi. Adapun

illat yang disebutkan itu tidaklah disepakati. Batrkan para ulama

menyebutkan sejumlatr itlat bagr larangan ini, di antaranya;
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menyakitkan hati orang miskin, pemborosan dan keangkuhan, dan

mempersulit keberadaan alat tukar.

g gj it f (Dari Ibnu Abi Laila). Dia adalatr Abdurrahman.

Dalam riwayat Ghundar dari Syu'bah dari Al Hakam, "Aku
mendengar Ibnu Abi Laila." Diriwayatkan Imam Muslim dan At-
Tirmidzi.

UrL:;Ju. alj,-il i'& 1ruraraifuh Peruah berada di Mada'in).

Dalam riwayat Ahmad dari Yazid, dari Ibnu Abi Laila disebutkan,

.dtt:.(,Su) 
UJ- e * 6*" pernah bersama Hudzaifah di Mada'in).

Mada'in adalatr nirma suatu negeri, dan janak dari kata 'madinah'

ftota). Ia adalah negeri besar di Dajlatr sekitar tujtth farsakh dan

Baghdad dan menjadi basis raja-raja Persia. Di sinilah iwaan (istana)

Kisra yang masyhur. Kota ini ditaklul&an dibawah komando Sa'ad bin
Abi Waqqash di masa khilafah Umar pada tahun 16 H. Sebagian lagi

mengatakan sebelum itu. Hudzaifah menjadi pemimpinnya di masa

khilafah lJmar, lalu Utsman hinggawafat.

Lrli; erfri ,jt;rti (Dia minta minum, lalu dibawaknn oleh

dihqan). Dihqan adalah kepala desa dalam bahasa Persia. Dalam

riwayat Ahmad dari Waqi' dari Syu'bah disebutkan, 'U rri,-s- j:*e't

* \t )tia9 (Hudzaifuh minta minum dari dihqan atau llj). Pada

pembatrasan tentang makanan disebutkan melalui Yusuf dari Mujahid,

dari Ibnu Abi Laila, €:p 6t;-i ,;ij.jr'6 ,UlL + G'g '#
(Sesungguhnya mereka pernah berada di sisi Hudzaifuh, lalu dia

minta minum, maka dia diberi minum oleh seorang Maiusi). Namun,

saya belum menemukan keterangan tentang namanya.

H i*(Gelas perak). Dalam riwayat Abu Daud dari Hafsh

(guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) disebutkan, H'U *.6\ 6atu

wadah dari perak). Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur
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Abdullah bin Ukaim, H b :ol e 7,4"0tA9 t,W U-il q tk

(kami pernah berada di sisi Hudzaifuh, lalu datang Dihqan membawa

minuman dalam wadah dari perak). Pada pembahasan tentang

pakaian akan disebutkan dari Sulaiman bin Harb dari Syu'bah, d ,t^t

*ti1(membawa air dalam wadah).

y)i6:j (Beliau melemparkannya). Akan disebutkan pada bab

berikutr:ya, *:t Q *r,l-l (dia melemparkannya di wajahnya). Imam

Ahmad menyebutkan dari Yazid,dari Ibnu Abi Laila, .u. r'.n!-ol $;-t
'*i fau tidak peduli bila bejana itu menimpa waiahnya). Al Ismaili

menambahkan, {#i ,u) lcij (dia melemparnya dmgan bejana itu

sehingga pecah). Riwayat ini ada dalam Shahih Muslim.

#- C '4 C i1*::t i il, ,J6 (Dia berkata, "sesungguhnya

alat tidak melemparnya melainlan sungguh alat telah melarangnya,

tetapi dia tidak mau berhenti"). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan,

#- i,t! 'r!4 ,J \ ffl d fem fidak memecahkannya melainkan

setelah alru melarangnya dan dia tidak menerimanya). Waki'

menambahkan, lul'6 Tjit ,P #1 j gemuaian dia menghadap

orang-orang dan mengemukakan alasannya). Sementara dalam

riwayat Yazid disebutkan, ts g; Fi i f; if i:; -iUi;it ,i li
(Kalau bukan alat sudah sampaikan padanya satu atau dua kali

niscaya alat tidak melalatlmn hal ini kepadanya). Kemudian dalam

riwayat Abdullah bin Ukaim, *. ,;7X- 1'ol '^ili ,t! \esungguhnl,a

alcu memerintahkannya untuk tidak memberiku minum dalam wadah

itu).

4l,Jltt #, ,f tifl Pi *vXtt ,k /t'tt$ lsesungguhnya

Nabi SAW melarang kami daripada harir dan dibai). Pada

pembahasan tentang pakaian akan disebutkan penegrman larangan
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memakai keduanya. Di tempat itu akan di jelaskan pula maksud

daripada 'dibaj'.

Nti:-.J' *) e y?$ (Minum di wadah emas dan perak).

Disebutkan pada riwayat berikut, t:t:ai li t;.-;:i | (Jangan kamu

minum dan jangan kamu memakai). Demikian pula dalam riwayat

Ahmad melalui jalur lain dari Al Hakam. Sementara dalam

kebanyakan riwayat dari Hudzaifah hanya menyebutkan larangan

minum. Imam Ahmad meriwayatkan melalui Mujahid, dari Ibnu Abi

Latta, W ,yt-'of1 ,zp;1r1:.o.^J' q CJ. ?;'ot ,;l @eliau melarang

minum dan minum di bejana emas dan perak). Senada dengannya

akan disebutkan dalam hadits Ummu Salamatr pada bab berikutnya,

l-*it e 6 et,$fur d e * iSai p"tiru bersabda, "Ia

bagi merelrn di dunia dan ia bagi kalian di akhirar'). Demikian

disebutkan dengan kata 'hunna' (kata ganti jamak untuk jenis

perempuan). Sementara dalam riwayat Abu Daud dari Hafsh bin Umar

(guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) menggunakan lafazh'hiya'
(kata ganti tunggal untuk jenis perempuan). Demikian pula dalam

riwayat Ghundar dari Syu'bah. Sementara dalam riwayat Al Ismaili

diseutakn dengan kata'huwa' (kata ganti tunggal untuk jenis laki-

laki).

Al Ismaili berkata, '?erkataannya 'di dunia' bukan berarti

boleh bagi mereka menggunakannya. Namun, maksud 'untuk mereka'

adalah mereka yang mempergunakannya menyelisihi pakaian kaum

muslimin. Demikian juga makstd 'untuk kamu di akhirat', adalah

kamu memakainya sebagai balasan atas perbuatan kamu

meninggalkannya di dunia. Mereka itu dicegah memakainya di akhirat

sebagai balasan kemaksiatan mereka karena memakainya di dunia."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin di sini terdapat isyarat bahwa

orang yang metnakainya di dunia tidak memkainya di akhirat seperti

disebutkan tentang peminum khamer, dan sebagaimana akan
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.l.t/ i,
4.1, dl)l

,ku'
&.*,t:

disebutkan pula tentang memakai sutera. Bahkan disebutkan tentang
ini secara khusus seperti akan saya jelaskan di bab berikutnya.

28. Bejana/Wadah Perak

5633. Dari Mujatrid, dari Ibnu Abi Laila, dia berkata: Kami
keluar bersama Hudzaifah dan beliau menyebutkan Nabi sAw
bersabda, "Janganlah kamu minum pada bejana emds dan perak, dan
jangan kamu memakai harir (sutera biasa) dan diibai (sutera harus),
sesungguhnya ia untuk mereka di dunia dan untuk kamu di akhirat."

I . .. c .. o ,
Atll J., C. *: g
:,t. ,l ,, ,,,,
a*-i-r 1t ;re 4J'alt

.^
ctz ,i,

4.19 dlll

5634. Dar. Zard bin Abduilah bin lJmar, dari Abdullah bin
Abdurahman bin Abi Bakar Ash-Shiddiq, dari ummu Salamah (istri
Nabi SAW) bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang minum
dalam bejana perak, sesungguhnya dia menuangkan di perutnya api
jahannam."

)J;

,Jv rL3
.6.,

.0-t+'
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*r'Jyt r:ri iJs flG / :t;t * y? i *; q d":6 a
L60 1?./ti,q"r6;i ,y * 6A3 ,*r& $r\t 'u
-A') ,!'>tljt ,.61, ,6o(tJt 'yelt ,,Pat ; *a5: 'liriat

G 7'ht *t ,t''ar g.t; ,f 6A3 ,r$r /il: ,Triatr
-'o i,/lt / *t,'#itr,rQtf't -yir yt Jv'ri- fuit

.9)-)tt ,rt+'t]l:

5635. Dari Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin, dari Al Bara'

bin Azib, dia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kami tujuh

perkara dan melarang kami tujuh perkara. Beliau memerintahkan kami

menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, mendoakan orang

bersin, memenuhi undangan, menyebarkan salam, menolong orang

yang dizhalimi, dan menunaikan sumpah. Beliau melarang kami dari

cincin emas, minum di wadah perak -atau beliau mengatakan di

bejana perak-, mayatsir (bejana tempat membuat arak), qassiy

(pakaian yang bergaris sutra), memakai harir (sfita biasa), dibaaj

(sutra bagus), istabraq (sutra kasar)."

Keterangan lladits:

(Bab bejana/wadah perak). Disebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Hudzaifah RA yang diriwayatkan melalui

Muhammad bin Al Mutsannq dari Ibnu Abi Adi, dari Ibnu Aun, dari

Mujahid, dari Ibnu Abi Laila.

'*} * io' ,* Vt Stirtb { vy $ami keluar bersama

Hudzaifah dan dia menyebutkan Nabi sArl/).Demikian dia sebutkan

secara ringkas. Imam Ahmad meriwayatkannya dari Ibnu Abi Adi

yang disebutkan Imam Bukhari di atas. Lalu diriwayatkan Al Ismaili -

dan kandungannya ada dalam Shahih Muslim- dari Mu'adz bin
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Mu'adz, keduanya dari Abdullah bin Aun, (U ,F. jy:d"J6 t *
r&3i ,tut'Jrl ,*t e y:6-i ,H'a 

"ur, 
irliirtr 'o6i5 ,,.oxrti ,;r!;r

r* qt t3$ul ,',lti e\) '$5. i'g W d*-i ilrt ,e:rtJ" i 'oau'o1 rilti.

r{i'"pr *vht ,k 4t f s ,,SC .";4r * J u.t, j,i .) ,ui r1r*1 rg

#tt f:Ut *) e ti.pS I ,jd (Alat ketuar bersama Hudzaifuh ke

sebagian negeri ini, lalu dia minta minum, maka kepada desa

membawakan kepadanya satu bejana perak, dia pun melemparkan

bejana itu ke wajahnya. Kami berkata, "Diamlah, sesungguhnya iika
kita bertanya kepadanya niscaya tidak akan menceritalan hadits

kepada kita." Dia berkata, "Maka kami pun diam." Beberapa saat

setelah itu dia bertanya, "Tahukah kamu kenapa alat melemparkan

bejana ini ke wajahnya?" Kami berkata, "Tidak." Dia berkata, "Hal

itu karena alat telah melarangnya." Dia berkata, "Dia pun

menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Janganlah kamu minum

pada bejana emas dan perak'). Ahmad berkatq "Dalam riwayat

Mu'a& disebutkan , {z$t Q.l2 (Dan tidak pula pada wadah perak).

Kedua, hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan melalui

Ismail, dari Malik bin Anas, dari Nafi', dar: Zard bin Abdullah bin

IJmar, dari Abdullah bin Abdunahman bin Abi Bakar Ash-Shiddiq.

Ismail yang dimaksud adalatr Ibnu Abi Uwais. Zaidbin Abdulah bin

Umar adalah soorang tabi'in tsiqah (terpercaya). Riwayafirya yang

lain dari bapaknya sudah disebutkan berkenaan kisah Umar masuk

Islam. Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari kecuali dua

hadits ini. Sanad hadits ini semua adalah ulama Madinah. Turut

meriwayatkan hadits ini dari Nafi' -selain Imam Malik- adalah Musa

bin Uqbah dan Ayyub serta selain keduany4 seperti dikutip Imam

Muslim. Namun, mereka diselisihi Ismail bin Umayyah dari Nafi'
yang tidak menyebutkan Zaid dalam sanad-nya. Dia menjadikan

riwayat itu dari Nafi', dari Abdullah bin Abdurrahman, dan

riwayatnya ini disebutkan An-Nasa'i. Namun, yang menjadi pegangan
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adalah mereka yang memberi tambahan selama stafusnya tsiqah
(terpercaya).

Apalagi dalam kasus ini mereka tergolong pakar dan
jumlahnya banyak, sementara Ismail hanya sendirian. Muhammad bin
Ishaq berkata, dari Nafi', dari Shafiyyah binti Abi Ubaid, dari Ummu
Salamah. Dia disetujui oleh sa'ad bin Ibrahim dalam menyebutkan
Shafiyyah, tetapi dia mengutipnya dari Aisyah sebagai ganti Ummu
Salamah. Perkataan Muhammad bin Ishaq lebih dekat kepada
kebenaran. Sekiranya riwayat ini akurat, maka mungkin Nafi'
meriwayatkan hadits ini melalui dua jalur. Abdul Aziz bin lrbi
Ruwwad mengemukakan pandangan ganjil, dia berkata, "Dari Nafi,
dari Abu Hurairah." Adapun Bard bin Sinan dan Hisyam bin Al Ghaz
telah menempuh jalan yang benar. Keduanya berkata, "Dari Nafi' dari
Ibnu Umar." Jalur-jalur ini semuanya diriwayatkan An-Nasa'i, dan dia
berkata, "Adapun yang benar di antara semua tu adalah riwayat
Ayyub dan yang mengikutinya."

*ut f. e,1 i. *'jt * i. )t * fi (Dari Abduilah bin

Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq). Ia adalah putra saudara
perempuan Ummu Salamah yang meriwayatkan hadits ini darinya.
Ibunya adalah Qaribah binti Abi Umayyah bin Al Mughirah Al
Mak*rzumiyah. Dia seorang yang tsiqah (terpercaya) dan tidak
memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits ini.

#t :61G a*" ,eilr lorong yang minum di bejana perak).

Dalam riwayat Imam Muslim dari Utsman bin Murrah, dari Abdullah
bin Abdurrahman, H'ri ?i :Vlb af '1,, (Barangsiapa minum dari

bejana emas atau perak). Dia meriwayatkan pula dari Ali bin Mishar,
dari Ubaidillah bin Umar Al Umari, dari Nafi', ,5. v:r;.: ,F'U e$t',tt

Nt::-rJ' pI (Sesunggvhnya yang makan dan minum di

emas dan perak). Imam Muslim mengisyaratkan bahwa

Mishar menyendiri menukil lafazhini, yakni lafazh 'makan'.

bejana

Ali bin
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|tfr" r7i1 lsesungguhnya dia menuangkan). Kata'yujariir'

berasal dari 'jarjarah', yaiftr suara air yang digeralckan onta dalam

tenggorokannya jika bergerak, mirip suara kekang di mulut kuda. An-
Nawawi berkata, "Para ulama sepakat memberi tanda 'kasrah' pada
huruf 'jim' di lafazh 'yujarjir'." Namuq pernyataan ini disanggah

karena Al Muwaffiq bin Hamzatr menukil dengan tanda 'fathah'
(yujarjar). Sementara Ibnu Al Farkah me,nyebutkan dari bapaknya

balrwa dia berkat4 'T(ata yjarjir diriwayatkan dalam bentuk aktif
Outuh pelaku) dan pasif (tidak butuh pelaku)." Dernikian pula
diperbolehkan Ibnu Malik dalam klitab Syawahid At-Taudhih. Hanya
saja pernyataannya ditolak muridnya Ibnu Abi Al Fath. Dia berkata

ketika menjelaskan matan kitab tersebu! "Sungguh aku telatr lama

meneliti untuk menemukan seseorang yang me,lrukilnya dalam bentuk
pasif, tetapi tidak mendapatkannya dari seoftrng pun di antara ahli
hadits. Hanya saja kami mendengarnya dari para ahti fikih yang tidak
memiliki perhatian serius tentang riwayat. Aku pernatr bertanya
kepada Abu Al Husain dan dia b€*at4 'Aku tidak pernatr

mernbacakannya kepada bapakku dan tidek pula syaikh kami Al
Mundzir melainkan dalam bentuk aktif ." I-a.lu beliau berkat4 "sangat
jauh kemungkinan para ahli hadits dari dahulu sampai sekarang

sepakat meninggalkan versi riwayat yang akurat." Dia berkata pul4
"Disamping itu, menisbatkan kata kerja kepada pelaku adalah pokok
sedangkan kata kerja tanpa pelaku adalah cabang, maka tidak boleh

diaratrkan kepadanya tanpa ada keperluan. Begitu pul4 sesungguhnya
para atrli bahasa Arab telah berkata, 'Pelaku boleh dihapus dari
kalimat baik karena beberapa sebab, yaitu telah diketahui, tidak
diketahui, ditakuti, ditakutkan atasny4 ke,muliaannya, kehinaannya,

atau unfuk menyesuaikan bait syair. Narnun, dalam kalimat ini tidak
ditemukan satupun di antara sebab-sebab itu."

& ts * e (Di penttnya api iahannam). Kebanyakan

periwayat memberi tanda 'fathah' pada kata 'naar', dimana arti kata
yujarjir disani adalah menuangkan, sehingga kata'naar' (api) sebagai
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objek dan pelakunya adalah 'orang minum'. Kemudian disebutkan

juga dengan tanda dhammah atas dasar arti kata yujariir adalah yang

bersuara di dalam perut. An-Nawawi berkata, "Tanda 'fathah' leblh

masyhur. Hal ini dikuatkan riwayat Utsman bin Munah yang

diriwayatkan lmam Muslim, 'e 'U ()ti * ,J |tfr tlfiti

(sesungguhnya dia menuangkan dalam perutnya api dari jahannam).

Al Azhari memperbolehkan tanda 'fahthah' katena kata kerja telatr

mempengaruhinya. Menurut Ibnu As-Sayyid, bisa saja diberi tanda

'dhammah'sebagai khabar (predikat) dari kata 'inna' dart'maa' ymg
dianggap sebagai kata sambung. Dia berkata, "Mereka yang memberi

tanda fathah mernposisikan kata maa sebagai tambahan yang

menghalangi pengaruh bagi kata inna.Ia sama seperti firman Allatl,

fL {3 ryi* VJt, Huruf akhir kata 'kaid' pada ayat ini dibaca

'fathah' dan bisa pula 'dhammah'. Namun, pandangan ini tertolak

karena tidak diternukan dalam satu naskatr pun pemisad.taln'maa' dari

'inna'." Kemudian pernyataannya bahwa kalimat 'api mengeluarkan

suara di perufirya sebagaimana suara onta menggerakkan air di rongga

tenggorokannya' adalah kalimat majaz, sebab api tidak memiliki

suara, tampaknya perlu ditinjau kembali sebagaimana sangat jelas

bagt yang mencermatinya.

Ketiga, hadits Al Bara' bin Azib "Rasulullah SAW melarang

kami dari tujuh perkara." Hadits ini diriwayatkan melalui Musa bin

Ismail, dari Abu Awanah, dari Al Asy'ats bin Sulaim, dari Muawiyah

bin Suwaid bin Muqarrin.

#t *j'Jtt \t - #t G ?Pt !p1 (Dan dari minum di perak

atau beliau berkata di bejana perak).Ini adalah keraguan periwayat.

Imam Muslim menambahkan melalui jalur lain dari A1 Bara', 'i 
":y

tgTt e W 4H il git' e W q? $esungguhnya orans yans

minum di dunia dengan menggunakannya, niscaya tidak akan minum

di akhirat dengan menggunakannya). Serupa dengannya dalam hadits
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Abu Hurairah yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, til e a? U
@ti.+il' Ht fi bl, ,ittt'J € 'e:.;x" t gfur ,J- ;an1 zh4)r

(Barangsiapa minum di bejana perak dan emas di dunia tidak akan

minum padanya di akhirat. Bejana penghuni surga adalah emas dan

perak). Hadits ini diriwayatkan An-Nasa'i dengan sanad yang bagus.

Penjelasan hadits Al Bara' ini akan diulas pada pembatrasan tentang

adab. Adapun pembatrasan yang berkenaan dengan pakaian akan

disebutkan pada pembahasan tentang pakaian.

Pada hadits ini terdapat pengharaman makan dan minum di
bejana emas dan perak bagi setiap muknllaf baik laki-laki maupun

perempuan. Hal itu tidak diikutkan kepada bolehnya berhias dengan

emas dan perak bagi perempuan, sebab ia tidak termasuk kategori

berhias. Al Qurthubi dan selainnya berkata, "Dalam hadits ini terdapat

pengharaman menggunakan wadah-wadah emas dan perak ketika
makan dan minum. Lalu diikutkan kepada keduanya apa yang

semakna dengannya, seperti tempat berhias, tempat bercelak, dan

lainnya. Inilah pendpaat jumhur ulama. Namun, sekelompok ulama
mengemukakan pendapat yang ganjil ketika membolehkannya secara

mutlak. Di antara mereka ada yang membatasi pengharaman pada

makan dan minum. Sebagian lagi membatasi pada minum, karena

tidak menemukan riwayat yang memberi tambahan kata 'makan'."
Dia berkata, "Terjadi perbedaan tentang illat (sebab) larangan itu.
Dikatakan, ia kembali kepada wujud zat keduanya. Hal ini dikuatkan
redaksi hadits, ula untuk mereka" dan "^Seszngguhnya ia untuk

mereka." Sebagian lagi berkata, karena keduanya adalah alat tukar dan

standar nilai untuk barang. Sekiranya penggunaan keduanya

diperbolehkan niscaya boleh membuat alat-alat dari keduanya. Hal ini
mengakibatkan keduanya akan berkurang dan menjadi sesuatu yang

langka. Al Ghazali memberi permisalan seperti para hakim yang tugas

mereka mengambil berbagai kebijakan untuk menampakkan keadilan.

Sekiranya mereka dilarang mengambil kebijakan itu, niscaya akan

berdampak buruk bagi keadilan. Demikian juga membuat bejana dan
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wadah dari dua alat tukar termasuk menahan keduanya untuk

keperluan lain yang sangat bermamfaat bagi manusia. Pendapat ini

ditotak oleh pembolehan menggunakan keduanya sebagai perhiasan

perempuan. Namun, mungkin saja kita membedakan kedua perkara

irtr. Illat inilatr yang dianggap kuat oleh para ulama madzhab Syaf i
dan ditegaskan Abu AIi As-Sanji dan Abu Muhammad Al Juwaini.

Ada pula yang mengatakan illat larmgan adalah pemborosan dan

keangkukran, atau menyakitkan hati orang-orang miskin. Namun, hal

ini tertolak oleh pembolehan menggunakan batu-batu mulia yang lebih

mahal dan indah dibandingkan emas dan perak. Tidak ada yang

melarang menggunakannya. Ibnu Ash-Shabbagh bahkan mengutip

dalam kitab Asy-Syamil tentarrg rjma' yang membolehkannya. Lalu ia

diikuti Ar-Raf i serta orang-orang sesudahnya. Namun, dalam kitab

Zawa'id Al (Jmrani disebutkan dua pandangan itu sekaligus. Sebagian

mengatakan illat larangan adalah tasyabbuh (meniru) non muslim.

Namun, yang demikian perlu ditinjau kembali, karena ada ancaman

bagt yang melakukannya. Padahal sekedar tasyabbuh tidak mencapai

tingkatan seperti ini. Pendapat paling masyhur adalah melarang

menggunakan keduanya, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, tetapi

sebagian ulama membolehkannya. Perbedaan ini dibangun di atas

perbedaan illat (sebab) larangan menggunakannya.

29. Minum diQadah (Gelas yang ada Tiang di Bagian Bawahnya)

5636. Dari Umair maula Ummu Al Fadhl, dari Ummu Al
Fadhl, "sesungguhnya mereka ragu tentang puasa Nabi SAW di hari

Arafalr, maka dia mengirim kepadanya qadah yang berisi susu dan

beliau meminumnya."

dt;* G'k'#lP,?i * )>ir?t;;;e f
l. z,'. .i ' ' t / /' a t A

.A;F r;'u r*,#t''-*+ r-n??'; *i * At

J,
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Keterangan Hadits:

(Bab minum di qadafr). Maksudnya, apakah diperbolehkan
atau dilarang, karena ia adalah kebiasaan orang-orang fasik? Seakan-

akan Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa minum menggunakannya

meski termasuk kebiasaan orang-orang fasik, tetapi ditinjau dari

minumannya dan gaya merek4 maka tidak disukai meniru mereka

dalam perkara tersebut. Hal ini tidak berarti tidak disukai minum di
qadah apabila terbebas dari hal-hal tersebut.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Amr bin
Abbas, dari Abdurrahmaru dari Suftan, dari Salim, dari Abu An-
Nadhr, dari Umair maula Ummu AI Fadhl, dari Ummu Al Fadhl.

Abdunahman yang dimaksud adalah Ibnu Mahdi. Hadits Ummu Al
Fadhl ini baru saja disitir terdahulu. Sudah disebutkan pula bahwa ia
dijelaskan secara detail pada pembahasan tentang puasa.

30. Minum Menggunakan Qadah (gelas) dan Bejana Nabi SAW

U,af {u G?V.lvf ,;& r, l' * d.SG:i;'i. I ,:iu:,

tE;f.tt,;r'?ttt *
Abu Burdatr berkata, Abdullatr bin Salam berkata padaku,

"Maukah engkau aku beri minum di qadah yang Nabi SAW pematr

minum padanya?"

*:, ,:), h, *',*.Ti ,JG & ?nr u*, )*,, i ,h; *
,Qt ,p)t ,qt ,b; oi'rtrart pl tt ;t ,7A, s iilt
*i *bt *U,ct t ,i+, ,i ;f ,r -ri'4-
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Ut ,in ,5 ,u:ir;k, i?yt 6t; leb'S-i vie 6-
,,* ,li:;f '; ,J6.c& ,nq 'r;"f' ,Uu *t ,lL ht -*
\n * lnt Jy, tS :tSu 

'.'l' 
,'ljv Yr,- il u:rt :q qa

dt,fe .u,r'o ef 6*,Uu .;)b4.i*'&,, *,
f ;+L i # G'de ,r y';- *t * ilt ,rb
'&*:u ;at t+r'A'-L?G ,'Ji, t- q.t ,iu'i ,x:cblr,
t o ,. , t,. o.o , 4! 'r,i tc ,^ ..i . ..'-i, ..r11 o1o, ,,i . ., l'.
u p a--ai;-,t r, 'i6 .'^r Gf C:.jiJt,rU;",p tl V;s .X

.';6; ,td\'-r-, s-;lr *
5637. Dari Sahal bin Sa'ad RA, dia berkata, "r".n,*ur,

kepada Nabi SAW tentang seorang perempuan Arab, maka beliau

mengutus Abu Usaid As-Sa'idi untuk mengirim utusan kepada

perempuan itu, lalu dikirimlah utusan kepadanya. Maka perempuan itu

datang, lalu tinggal di Ujum bani Sa'idah. Nabi SAW keluar hingga

datang kepadanya dan masuk menemuinya. Ternyata perempuan itu

sedang menundukkan kepalanya. Ketika Nabi SAW berbicara

dengannya, maka dia berkat4 'Aku berlindung kepada Allah darimu'.

Beliau bersabda, 'Aku telah melindungimu darileu'. Mereka berkata

kepadanya, 'Apakatr engkau tahu siapa iniT' Dia berkata, 'Tidak'.

Mereka berkata, 'Ini Rasululah SAW datang untuk meminangmu'.

Dia berkata, 'sungguh aku lebih celaka daripada itu'. Hari itu juga

Nabi SAW kembali hingga duduk di Saqifatr bani Sa'idah dan

satrabat-satrabafirya. Kemudian beliau bersabda,' Berilah alcu minum

wahai Sahal'. Aku mengeluarkan qadah (gelas) ini dan memberi

mereka minum padanya. Satral pun mengeluarkan qadah tersebut

kepada kami dan kami minum padanya. Dia berkata, 'Kemudian

Umar bin Abdul Azizmerinta dihibalrkan kepadanya setelatr itu, dan

dia pun menghibatrkannya kepadanya'. "
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;f + & flc \t-u 4tau{i;r,Ss );\t fc a
\? L" it 'ju #. tr.*r*i aGt s ttrsj #y i
t, ?ut & yt ;i, l*, u ,"ii ,lG ilG .jbi'n bi

rk')k'a Sirc: r* G*')
W"'of Ft;rrlu ,*;.-;'^;r * oS tL,i* a.t')rsj :Jv

. ,/c

42i-'ti 6t u d* t#t<t
, . J . V.

5638. Dari Ashim bin Al Ahwal, dia berkata: Aku melihat
qadah (galas) Nabi SAW di sisi Anas bin Malik -ia telah retak lalu
ditambal dengan perak- dia berkata: Ia adalah qadah yang bagus dan

lebar serta asli. Dia berkata: Anas berkata: Sungguh aku telah

memberi minum Rasulullah SAW di wadah ini lebih banyak daripada

ini dan ini.

Dia berkata: Ibnu Sirin berkata, "Sesungguhnya padanya

terdapat lingkaran besi. Lalu Anas ingin menggantikannya dengan

lingkaran emas atau perak. Maka Abu Thalhah berkata, 'Jangan

engkau merubah sesuatu yang dibuat Rasulullah SAW', maka beliau
pun meninggalkannya."

Keterangan Hadits:

(Bab minum menggunakan gelas Nabi SAfl. Maksudnya,

mencari berkah padanya. Ibnu Al Manayyar berkata, "Seakan-akan

maksud Imam Bukhari dengan judul bab ini menolak anggapan

khayalan orang bahwa minum di gelas Nabi SAW setelah wafat

termasuk menggunakan milik orang lain tanpa izin, maka dia

menjelaskan bahwa kaum salaf melakukan hal ini sebab Nabi SAW

d/^6-t
l-ttz. /t./ or/ J, t. ), t l.

.a5 ,.s .*s 4J, aj)l Gt-d d)l Jyl
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tidak diwarisi dan apa yalg ditinggalkannya adalah sedekah. Tidak

boleh pula dikatakan bahwa orang-orang kaya biasa melakukan hal

itu, dan sedekah tidak halal bagi orang kaya, sebab jawabannya bahwa

yang terlarang diterima orang kaya adalah sedekah yang wajib (zakat),

sementara ini bukan sedekah wajib.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jawaban ini tidak memuaskan.

Adapun yang tampak, sedekah tersebut berasal dari jenis wakaf

mutlak, boleh dimamfaatkan oleh siapa yang membutuhkan, lalu

dititipkan dalam kekuasaan seseorang yang amanah. Oleh karena itu,

pada Sahal terdapat satu gelas, pada Abdullah bin Salam ada gelas

lain, di pada Asma' binti Abu Bakar ada Jubah beliau, dan lain-lain.

iS;. i 561 l,lOu Burdah berkata). Dia adalah Ibnu Abi Musa

Al Asy'ari.

i* U 1' fp d. J'6 @bdullah bin Salam berkata kepadaku).

Dia adalah seorang sahabat masyhur.

l( (Maukah). Lafazh 'alaa' berarti penawaran. Ini adalah

penggalan hadits yang akan disebutkan dengan sanad yatg maushul

pada pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur'an dan

sunnah dari Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah, dari kakeknya, dari

Abdullah bin Salam. Pada pembahasan tentang keutamaan Abdullah

bin Salam melalui jalur lain dari Abu Burdah.

Kemudian disebutkan hadits Sahal bin Saad tentang kisah

perempuan AI Jauniyah ketika dia berlindung kepada Allah saat Nabi

SAW datang meminangnya. Kisahnya sudah dipaparkan di awal

pembahasan tentang talak. Adapun lafazh di awal hadits ini, "Singgah

di ujum", yaitu bangunan yang menyerupai istana, dan termasuk salah

satu benteng Madinah. Bentuk jamaknya adalah 'aaiaam' sama

seperti kata 'uthum' yang bentuk jamaknya adalah 'aathaam'. Al
Khaththabi berkata, "Kata uthum dan ujum adalah semakna." Ad-

Dawudi mengemukakan pendapat yang ganjil. Dia berkata, "Aajaam
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adalah pepohonan dan kebun-kebun." Serupa dengannya pernyataan

Al Karmani, "Ajam adalah bentuk jamak dari kata ajmah, artinya
ghaidhah (semak belukar). "

U.i b 4Zt si Ui ,U,i @ia berkata, "Alcu lebih celaka

daripada itu"). Polakatz afal (perbandingan) di sini bukan dipahami
dalam arti zhatrirnya. Bahkan maksudnya adalah menetapkan

kecelakaan bagrnya atas pernikatran dengan Rasulullah SAW yang

luput darinya.

i+6 t-* e* ;, y;y.*i *h';aV's46 lwati
SAW kembali hingga duduk di Saqifah bani Sa'idah).Ia adalah tempat

bai'at untuk Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah.

J|, 6" td,r 
'Jri f $emuaian beliau bersabda, "Berilah kami

minum wahai Sahl"). Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur ini,

fr,9(Berilah kami minum kepada Sahal), yakni beliau bersabda

kepada Sahl, "Berilah kami minum." Kemudian dalam riwayat Abu
Nu'aim disebutkan t;.i 6- q\ )ui lnetiau bersabda, "Berilah

kami minum wahai Abu Sa'ad'). Namun, ymg saya ketahui tentang

nama panggilang Sahal bin Sa'ad adalah Abu Al Abbas. Boleh jadi dia
memiliki dua nama panggilan. Atau mungkin asalnya adalah 'Wahai

Ibnu Sa'ad', tetapi kemudian terjadi perubahan penulisan naskah.

gU fi+. A *;e (Aku mengeluarkan kepada mereka gelas

ini). Dalamriwayat Al Mustamli disebutkan , g3jt t$A '*t+lfehu

keluar kepada mereka membawa gelas ini).

JE" t:) A?:ti gahat mengeluarkan kepada kami). Orang yang

mengatakan hal ini adalah Abu Hazim, periwayat dari Sahal. Hal ini
ditegaskan Imam Muslim dalam riwayatnya.

'i t:!,j ,c/,,5'tnt /-1, * ii'fr'o$:p,t f (Kemuaian (Jmar bin

Abdul Aziz minta dihibahknn kepadanya setelah itu, lalu dia
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menghibahkan kepadanya). Adapun lJmar bin Abdul Aziz saat ittt
telah memegang pemerintahan di Madinah. Hibah di sini bukan dalam

arti yang sebenarnya, tetapi merupakan pengkfiususan.

Pada hadits ini terdapat keterangan yang menganjurkan

bermuka ceria terhadap sahabat serta meminta makanan atau minuman

yang dimiliki, mengagungkan sahabat dengan cara menyebut nama

panggilannya, mencari berkah melalui bekas-bekas orang-orang

Shalih,2 meminta kepada sahabat memberikan sesuatu sebagai hibah

dan hal itu tidak memberatkan baginya. Barangkali Sahal mendengar

hal itu karena ada penggantinya. Atau dia memiliki kebutuhan, lalu

yang meminta hibah itu menggantikan apa yang bisa menutupi

kebutuhannya.

Kesesuaiannya dengan judul bab sangat jelas dari sisi

keinginan mereka yang meminta pada Sahal agar mengeluarkan

wadah atau gelas tersebut kepada mereka untuk mereka gunakan

minum demi mencari keberkahan darinya.

Hadits kedua diriwayatkan Imam Bukhari dari Al Hasan bin

Mudrik, dari Yahya bin Hammad, dari Abu Awanah, dari Ashim Al
Ahwal. Pada sanad di tempat ini dikatakan, "Al Hasan bin Mudrik
menceritakan kepada kami, Yahya bin Hammad menceritakan kepada

kami...", sementara di tempat lain disebutkan dari Yahya bin

Hammad melalui perantara. Imam Bukhari menyebutkawrya pada

pembahasan Hijrah ke Habasyah dari Yahya tanpa perantara. Al
Hasan bin Mudrik adalah menantu bagi Yatrya bin Hammad. Oleh

karena itu, Al Hasan bin Mudrik mendapatkan riwayat dari Yahya

yang tidak didapatkan oleh selainnya. Atas dasar itu pula A1 Ismaili

tidak menyebutkannya melalui jalur Abu Awanah. Abu Nu'aim tidak
juga menemukan sanad selain yang disebutkan Imam Bukhari, maka

dia mengutipnya dalam kitabnya Al Mustakhrai melalui Al Farabri

2 Pandangan yang kuat dalam madzhab ahlu sunnah mengatakan hal ini khusus bagi
peninggalan Nabi SAW saja, dan tidak berlaku bagi selainnya. Wallahu A'larn
Penerj.
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dari Al Bukhari, lalu berkata, "Imam Bukhari meriwayatkannya dari

Al Hasan bin Mudrik dan dikatakan ia adalah haditsnya. Maksudnya,

dia menyendiri dalam riwayatnya itu."

9! I ,ft '+ *t -'1r' .Jl:, Ut cn U"it 6tnu metihat

gelas Nabi SAW ada pada Anas bin Malik). Sudah disebutkan pada

pembahasan tentang ketetapan seperlima rampasan perang dari Abu

Hamzah As-Sukra, dari Ashim, dia berkata, "Aku melihat gelas dan

aku minum padanya." Abu Nu'aim meriwayatkan dari Ali bin A1

Hasan bin Syaqiq dari Abu Hamzah kemudian berkata, "Ali bin Al
Hasan berkata, 'Aku melihat gelas dan aku minum padanya'." Al

Qurthubi menyebutkan dalam kitab Mukhstashar Al Bukhari bahwa

dia melihat pada sebagian naskah lama daripada Shahih Bukhari,

"Abdullah Al Bukhari berkata, 'Aku melihat gelas itu di Bashrah dan

aku minum padanya. Ia dibeli dari warisan An-Nadhr bin Anas

dengan harga delapan ratus ribu'."

LUtU OrSt (Ia sudah retak). Maksudnya, pecah.

thtl)'^Lk,"J (B eliau menamb alnya/mengikatnya dengan perak).

Maksudnya, bagian-bagiannya disambung satu sama lain. Secara

zhahir yang menyambung adalah Anas. Namun, ada juga

kemungkinan yang melakukannya adalah Nabi SAW. Inilah makna

zhahir riwayat Abu Hamzah, ;jJi Fy *3 * io' ,p nlr 7.ld.'ot

H',y'+ #r ;;k gesungguhnya gelas Nabi SAW pecah, lalu

tempat itu ditempeli untaian perak). Namun, dalam riwayat Al
Baihaqi melalui jalur ini disebutkan , b ei;r,*ilJr ot<;'C,j;r3 LGI
'1J.i ,yi ,S;{t -r, - \3i ,* -'JrS H ftetuk dan alu menjadikan pada

tempat itu untaian perak. Dia berkata -Anas- Dialah yang melakukan

hal itu). Al Baihaqi berkata, "Demikian dalam redaksi hadits. Saya

tidak tahu siapa yang berkata demikian di antara periwayat hadits itu,

apakah Musa bin Harun atau selainnya.
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Tidak ada keterangan jelas dari
riwayat ini siapa yang mengatakannya. Bahkan bila dibaca 'ja'artu'
(aku menjadikan) berarti yang mengatakannya adalah Anas. Namun,
mungkin juga dibaca'ju'iltu' (dijadikan), maka sama dengan riwayat
dalam l<rtab Ash-shahih. Dalam riwayat Ahmad dari Syarik, dari
Ashim disebutkan, "Aku melihat gelas Nabi sAw ada pada Anas dan
terdapat tambalan dari perak." Hal ini juga mengandung
kemungkinan-kemungkinan di atas.

)b b |-H"t 3b Ln ;i (Ia adatah gelas yang bagus dan

lebar serta asli). Orang yang mengatakannya adalah Ashim
(periwayat hadits ini). Kata 'ariadh' (ebar) artinya tidak tinggi.
Bahkan tingginya lebih pendek dibandingkan garis tengahnya.
Sedangkan 'nuddhaar' adalah yang mumi dari kayu atau selainnya.
Dikatakan asal gelas tersebut dari kayu An-Nab,. Sebagian lagi
mengatakan dari Atsal. Warnanya agak kekuning-kuningan. Abu
Hanifah Ad-Dainuri berkata, "Ia adalah kayu terbaik yang dibuat
wadah." Dalam kitab Al Muhkam disebutkan, "An-Nudhaar adalah
emas batangan dan kayu."

Sri lOia berkata). Maksudny4 Ashim.

b'gt Tiit t.*a e *i *o k, ,* lt J;4 4, u ,pi 5,6

tiii') 13 (Anas berkata, "sungguh alru telah memberi minum

Rasulullah SAW pada gelas ini lebih banyak daripada ini dan ini).
Dalam riwayat Imam Muslim dari Tsabit, dari Anas disebutkan, 'Jl)

,Alrq i;llrt ,F n? 'et:Ft ,rs g,&: pi -t !, e lt Jh t*,
'O$tj (sunggph alru telah memberi minum Rasulullah SAW pada

gelaslw ini semua minuman; madu, nabidz, air, dan susu). Pada
pembalrasan yang lalu sudatr disebutkan sifat nabidz yang biasa beliau
minum, yaitu terbuat dari naqi'(rendaman) tamr (kurma kering) atau

zabib (anggur kering).
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brv U.r 561 1runu Sirin berkata). Dia adalah Muhammad.

Abu Awanah dalam riwayatnya ini memisahkan antara keterangan
yang diterima Ashim dari Anas dengan riwayat yang dia terima dari
Ibnu Sirin. Namun, hal itu tidak ditemukan dalam riwayat Abu
Hamzah.

*it fi..yfu Wkfu-bifistr| q.-*'u"ail. a ots tSt

(Sesungguhnyo podonyo terd,apat lingkaran besi, maka Anas hendak

menggantinya dengan lingl<aran emas atau perak). Ini adalah

keraguan dari periwayat. Namun, kemungkinan juga keraguan itu
berasal dari Anas ketika hendak melakukan pekerjaan itu, atau ketika
dia minta saran Abu Thalhah.

O ;: {|:ui (Abu Ihathah berkata kepadanya). Dia adalatr

Al Anshari istri Ummu Sulaim yang merupakan ibu dari Anas.

'O:;J \(Jangan sekali-kali engkau merubah). Demikian

dikutip mayoritas dengan memberi penekanan. Sementara dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan, *t t (angan merubah), dalam

bentuk larangan tanpa penekanan. Perkataan Abu Thalhah ini
mungkin didengar Ibnu Sirin dari Anas. Jila tidak demikian berarti
mursal, karena Ibnu Sirin tidak bertemu Abu Thalhah.

Dalam hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan
menambal sesuatu dengan untaian perak dan demikian pula lingkaran
perak, tetepi masalah ini termasuk perkara yang juga diperselisihkan.

Al Khaththabi berkata, "Perbuatan itu dilarang secara mutlak oleh
sekelompok sahabat dan tabi'in. Ia juga adalah perkataan Malik dan

Al-Laits. Diriwayatkan juga dari Malik yang membolehkan menambal

dengan perak bila sedikit. Imam Syaf i tidak menyukainya seraya

berkata, "Agar tidak termasuk minum di atas perak." Pernyataan ini
dipahami sebagian ulama bahwa hukum makruh tersebut khusus

apabila perak berada di tempat yang bersentuhan dengan bibir ketika
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sama

3lJi

minum. Lalu pendapat ini ditandaskan para ulama madzhab Hanafi,

Ahmad, Ishaq, serta Abu Tsaur.

Ibnu Al Mundzir berkata mengikuti Abu Ubaid, "Bejana yang

disepuh perak tidak dianggap bejana perak." Yang baku dalam

madzhab Syafi'i apabila tambalan perak itu besar untuk hiasan, maka

diharamkan, tetapi bila diperlukan maka diperbolehkan. Adapun

tambalan dari emas diharamkan secara mutlak. Sebagian mereka ada

yang menyamakan antara keduanya. Mengenai hadits yang

diriwayatkan Ad-Daruquthni, Al Hakim, dan Al Baihaqi dariZakaiya
bin Ibrahim bin Abdullah bin Muthi', dari bapaknya, dai Ibnu Umar

dengan hadits Ummu Salamah disertai tambahan, * ,q e \1
',y ,:d @tau pada bejana yang terdapat sesuatu dari itu), ia

memiliki cacat karena keadaan Ibrahim bin Abdullah bin Muthi' dan

bapaknya tidak diketahui. Al Baihaqi berkata, "Adapun yang benar

adalah riwayat Abdullah Al Umari dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan

jahx mauquf, dia berkata, 'Dia tidak minum pada gelas yang terdapat

tambalan perak'." Ath-Thabarani meriwayatkan di kitab Al Ausath

dari hadits Ummu Athiyatr, ?:iJt ,f ,.r, ,# *, * ht ,)* ,pt';:i

3rii1r ,rA* G',-C, i ,grid'\t ,y*: gesungguhnya Nabi SAW

melarang memakai emas dan menambal gelas dengan perak,

kemudian beliau memberi keringanan menambal gelas dengan perak).

Sekiranya hadits ini akurat, maka ia menjadi dalil yang membolehkan.

Akan tetapi dalam sanadnyaterdapat periwayat yang tidak diketahui.

Kalimat 'atau bejana terdapat padanya sesuatu daripada itu'
dijadikan dalil pengharaman bejana-bejana tembaga dan besi yang

disepuh dengan emas atau perak. Namun, pendapat shahih dalam

madzhab Syaf i jika pembuatannya menggunakan api, maka

diharamkan, dan bila tidak demikian terdapat dua pandangan; paling

shahih di antara keduanya adalah tidak terlarang. Sementara

kebalikannya terdapat dua pandangan pula. Apabila seseorang

membungkus bejana emas dan perak dengan tembaga di luar dan
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dalam maka sama seperti itu. Imam Al Haramain menegaskan ia tidak
diharamkan ama seperti mengisi jubah katun dengan sutera.

Bolehnya menggunakan untaian dan lingkaran dijadikan dalil
tentang bolehnya membuat kepala yang terpisah dari wadah. Pendapat

ini dinukil A1 Mutawalli, Al Baghawi, dan Al Khawarizmi. Ar-Raf i
berkata, "Pendapat ini perlu ditinjau kembali." An-Nawawi berkata

dalam \<rtab Syarh Al Muhadzab, "semestinya diposisikan seperti

menambal dan berlaku padanya perbedaan pandangan serta

perincian." Selanjutnya, mereka berbeda pendapat tentang batasan

kecil tambalan itu. Dikatakan batasannya adalah kebiasaan dan inilah
yang lebih benar. Sebagian mengatakan apabila tampak berkilau dari
kejauhan, maka ia dianggap besar dan bila tidak demikian dianggap

kecil. Sebagian lagi mengatakan apa yang memenuhi satu bagian

bejana seperti bagian bawah, bagran atas, atau bagian bibimya maka

dianggap besar dan selain itu dianggap kecil. Manakal te{adi
keraguan maka hukum asalnya adalatr mubatr (boleh).

31.. Minuman Berkah dan Air yang Diberkahi

',f t )t * u /,C d ;JAr eri'r. 19 gL :)s i:-t\t f
i, *', *\t ,{, Ct e ,ii:, s:Ju qQt r.ii [ii; hr

trt".*q * qt';;(,|{i';il , t z.z t ,ar,1a ..i
,t-yPs ,rvt vF

.iv srridlt :Jvt )i7-'& 7 :-t(a,J .k;
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.'8V;-p'p :r,e '*

c / , o lc z lzzrz

.J.V f lV-) ,J 1.r*e az.v

1,, c, ,:, tc'ro,. tc. t 'r,i,

t'" f o-r tJ. )-*J sP dvl
. o, 4. r'.. sc, z rzt,zz

.JW f .-".-^tt ,J. + a+Ul

5639. Dari Al A'masy, dia berkata: Salim Muhammad bin Abi

Al Ja'd menceritakan kepadaku, dari Jabir bin Abdullah RA tentang

hadits ini, dia berkata, rer{ku melihat diriku bersama Nabi SAW saat

shalat Ashar telah masuk dan tidak ada air kecuali sedikit. Air itu
ditaruh di bejana, lalu didatangkan kepada Nabi SAW dan beliau

rnemasukkan tangannya seraya merenggangkan jari-jari tangannya

kemudian berdoa, 'Datanglah keberkahan dari Allah untuk orang'

orang berwudhu'. Sgngguh aku melihat air memancar dari sela-seia

jari-jari tangannya. Orang-orang pun berwudhu dan minum. Maka aku

tidak peduli dengan air itu yang aku masukkan ke dalam perutku dan

aku mengetahui itu adalah berkah." Aku berkata kepada Jabir,

"Berapa jumlah kamu saat itu?" dia menjawab, "Seribu empat ratus

orang."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Amrbin Dinar dari Jabir.

Hushain dan Amr bin Munah berkata, dari Salim, dari Jabir,

"seribu lima ratus orang". Riwayat ini dinukil juga oleh Sa'id bin Ai

Musayyab, dari Jabir RA.

Keterangan Hadits:

(Bab minuman berlah dan air yang diberkahi). Al Muhallab

berkata, "Air dinamai berkah karena sesuatu yang ada berkah

padanya, maka disebut berkah."

i' * I /:8 
"ap @ari Jabir bin Abdullah)- Dalan riwayat

Hushain disebutkan, "Dari Salim bin Abu Al Ja'd, aku mendengar

f

i
I
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Jabir." Hadits ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang

peperangan.

ta ,? o ,. ,'fnt cr'*, (Shalat Ashar telah masut). Maksdunya, waktu

shalat Ashar telah masuk. Kalimat ini menunjukkan keadaan.

ylt Jif ,p e :J,6 'j (Kemudian beliau berdoa,

"Datanglah kepada orang berwudhu"). Demikian yang dikutip

mayoritas periwayat. Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, ,{t 'e

:*it (Datangtah kepada wudhu) tidak mencantumkan kata'ahl', dan

inilah yang benar. Namun, saya telah menjelaskan alasan bagi riwayat
yang mencantumkan kata'ahl' yang diberi tanda 'fathah' sebagai kata

yang diseru, dan kata semnya dihapus. Seakan-akan dikatakan,

"Datanglah kepada wudhu yang berkah watrai orang yang berwudhu."

Demikian dikatakan oleh Iyadh. Namun, ditanggapi bahwa kata yang

dipengaruhi oleh kata 'ala' tidak disebutkan. Ulama selainnya berkata,

"Adapun yang benar, :*:jr 
'JLi 6- ):#t :*i ,t" e

(Datanglah/marilah bersegera kepada wudhu yang berkah), lalu
lafazh'halla' (bersegera) mengalami perubahan menjadi 'ahl' lalu
dipindahkan dari tempatnya.

rf $ 'dt i (Maka alat tidak peduli). Maksudnya, tidak

mencukupkan. Artinya dia memperbanyak meminum air itu karena

keberkahan yang ada padanya. Ibnu Baththal berkata, "Disimpulkan

darinya bahwa tidak ada istilah pemborosan dan kerakusan pada

makanan atau minuman yang tampak padanya keberkahan dengan

sebab mukjizat. Bahkan disukai memperbanyak mengonsumsinya."

Sementara Ibnu A1 Manayyar berkata, "Pada judul bab yang

disebutkan Imam Bukhari terdapat isyarat disukai memperbanyak

minum minuman seperti itu melebihi kebiasaan yang disebutkan

dalam hadits, yaitu sepertiga daripada perut. Begitu pula agar tidak
timbul dugaan bahwa minum sebelum haus sesuatu yang terlarang,

sebab perbuatan Jabir tersebut menunjukkan kebutuhannya terhadap
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sesuafiI yang berkah lebih besar daripada kebutuhannya untuk

menghilangkan haus. Secara zhahir Nabi SAW mengetahui ha1 itu'

Seandainya hal itu tidak boleh tentu beliau SAW melarangnya'

/q.'di (Alat berkata kepada Jabir). Orang yang berkata ini

adalah salim bin Abu Al Ja'd, periwayat hadits ini dari Jabir RA.

yV €tit 6if 'iri Vi € 'f (Berapaiumlah kamu saat itu?

Dia menjawab, "seribu empat ratus orang'). Mengenai perbedaan

riwayat Jabir RA tentng jumlah mereka pada peristiwa Hudaibiyah

sudah dipaparkan pada bab "Perang Hudaibiyah", pada pembahasan

tentang peperangan. Saya sudah jelaskan pula di tempat itu bahwa

kisah ini terjadi pada peristiwa tersebut. Sebagian kandungan hadits

sudah dijelaskan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.

/rE'* :81 U. ):P 4.6 (Hadits ini diriwayatkan juga oleh Amr

bin Dinar dari Jabir). Imam Bukhari menyebutkannya dengan sanad

yang maushul padatafsir surah Al Fath secara ringkas, {tt ?:t" 
t:S

y#"?: tili lsaat peristiwa Hudaibiyah kami berjumlah seribu empat

ratus orang). Bagian inilah yang diriwayatkan oleh Amr bin Dinar,

bukan seluruh kandungan hadits.

zrvr;:o'u^1; :18 f lo'*i7 i. :]etp'sa:t (Hushain

dan Amr bin Murrah berkata dari Salim, "Seribu lima ratus orang").

Salim yang dimaksud adalah Ibnu Abi Al Ja'd. Riwayat Hushain

dinukil Imam Bukhari dengan sanad yang maushul pada pembahasan

tentang peperangan. Adapun Riwayat Amr bin Murrah dinukil Imam

Muslim dan Ahmad melalui sanad yang maushul denganredaksi, ijj;l

zit.{.lri $eribu lima ratus orang). Untuk menggabungkan

keterangan Jabir ini adalah bahwa jumlah mereka lebih dari seribu

empat ratus orang. Barangsiapa mengatakan seribu empat ratus berarti

membulatkan kepada bilangan lebih kecil' Sedangkan yarlg

mengatakan seribu lima ratus berarti menggenapkan kepada bilangan
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lebih besar. Hal ini sudah dijelaskan pada pembahasa,n tentang

peperangan disertai alasan bagi mereka yarLg mengatakan jumlahnya

seribu tiga ratus orang.

Penutup

Pembahasan tentang minuman memuat 91 hadits marfu'.

Hadits yarrg mu'allaq di antaranya berjumlatr 19 hadits, dan sisanya

memiliki sanad yaflg maushul. Hadits yang mengalami pengulangan

baik pada pembatrasan ini maupun pembahasan sebelumnya

be{umlatr 70 hadits. Hadits-hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam

Muslim kecuali hadits Anas bin Malik dan Abu Amir tentang ma'aazif
(musik), hadits Ibnu Abi Aufa tentang jarrah akhdhar (bejana hijau),

hadits Anas tentang bejana-bejana di malam Isra' dan statusnya

mu'allaq, hadits Jabir tentang minum langsung dari kolam

menggunakan mulut, hadits Ali tentang minum sambil berdiri, hadits

Abu Hurairah tentang larangan minum dari mulut tempat minum, dan

hadits Abu Thalhah tentang bejana Nabi SAW. Pembahasan ini juga

memuat 14 atsar dari satrabat dan generasi sesudah mereka.
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